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چکیده
زمینه مطالعاتی :مدل رگرسیون تصادفی یکی از دقیقترین مدلها برای پیشبینی ارزش اصالحی ،با استفاده از
رکوردهای روزآزمون میباشد .با این حال بهکار بردن این مدل از نظر محاسباتی دشوار و زمانبر است .هدف :تعیین
اهمیت نسبی ارزشهای اصالحی در روزهای مختلف شیردهی و برآورد مؤلفههای اصلی ژنتیکی برای ارزشهای
اصالحی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران اهداف اصلی تحقیق حاضر میباشند .روش کار :از رکوردهای
روزآزمون تولید شیر ،درصد چربی و درصد پروتئین دوره شیردهی اول گاوهای شیری هلشتاین (متولد سالهای
 1367تا  )1394که توسط مرکز اصالح نژاد کشور جمعآوری شده بود ،استفاده شد .برای صفات تولید شیر ،درصد
چربی و درصد پروتئین بهترتیب از رکوردهای  65165 ،73839و  46881رأس گاو ،از  230گله که در شجره خود دارای
 176390رأس گاو بود ،استفاده شد .پارامترهای ژنتیکی این صفات با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی و توسط
 GIBSS3F90برآورد شد .سپس ماتریس همبستگی بین ارزشهای اصالحی بهدستآمده در روزهای مختلف شیردهی
محاسبه گردید .در ادامه ،مؤلفههای اصلی ژنتیکی از ارزشهای اصالحی توسط رویه  PRINCOMPنرمافزار  SASبه-
دست آمد .نتایج :ماتریس همبستگی ژنتیکی بین ارزشهای اصالحی پیشبینیشده در روزهای مختلف نشان میدهد که
ارزشهای اصالحی در اواسط دوره شیردهی برای تمامی صفات همبستگی باالیی دارند .با استفاده از تجزیهی مؤلفه-
های اصلی برای ارزشهای اصالحی مشاهده شد که دو مؤلفهی اصلی اول درصد باالیی از واریانس ژنتیکی کل را تبیین
میکنند .برای صفت تولید شیر اولین مؤلفهی اصلی  99/48درصد و برای صفات درصد چربی و درصد پروتئین به
ترتیب  98/19درصد و  100درصد از واریانس کل ژنتیکی توسط دو مولفه اصلی اول تبیین شد .نتیجهگیری نهایی :در
جهت کاهش هزینههای رکوردبرداری و با در نظر گرفتن همبستگی باالی بین ارزشهای اصالحی بهنظر میرسد ،پیش-
بینی ارزشهای اصالحی برای کل روزهای آزمون ضرورتی ندارد .بنابراین میتوان روی رکوردبرداری در روزهایی که
با مؤلفههای اصلی ارتباط باالیی نشان میدهند ،تمرکز نمود.
واژگان کلیدی :رگرسیون تصادفی ،ژنتیک ،مؤلفه اصلی ،همبستگی ژنتیکی
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مقدمه

اطالعات میباشند .شایعترین این روشها استفاده از

مدل رگرسیون تصادفی برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی

تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی است.
2

صفات ،جزء یکی از انتخابهای مطلوب محسوب می-

تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAیک روش

شود (خیرآبادی و همکاران  )1392که در طول زمان و

ریاضی میباشد که با استفاده از یک تبدیل متعامد برای

بهتدریج دستخوش تغییرات شد و توسط افراد مختلف

کاهش مجموعه متغیرهای همبسته به مجموعه
3

بهکار گرفته شد (عزیز و همکاران  .)2005یکی از مزیت-

متغیرهای ناهمبسته به نام مؤلفه اصلی ( )PCمیباشد

های مدل رگرسیون تصادفی این است که در آن

(ساوگناگو و همکاران  .)2011بهعبارتدیگر  PCAیک

واریانسهای مختلف نظیر ژنتیکی و محیط دائمی ،در

تبدیل در فضای برداری است که بیشتر برای کاهش

طول دوره رکوردگیری ثابت در نظر گرفته نمیشود و

ابعاد مجموعه دادهها مورداستفاده قرار میگیرد PC .را

برای هر دوره رکوردگیری اثر محیطی خاصی منظور

میتوان در شاخص انتخاب مورد استفاده قرارداد که

میشود (کرانیس و همکاران  .)2007مدل رگرسیون

باعث ساده شدن آن میشود ،در چنین شاخصی

تصادفی قادر به پیشبینی ساختار کواریانس بین

میتوان از چند  PCبهجای تمام صفات اصلی استفاده

رکوردهای روز آزمون ( )TDR1در طول یک مقیاس

کرد .مزیت اصلی این مؤلفهها استقـالل آنهاسـت .از

زمانی پیوسته میباشد و برخالف مدل چند صفتی،

نظـر پیشـرفت ژنتیـک حیـوانـی ،گروهی از  PCهای

اجازه پیشبینی  BVبرای کل یا بخشی از دوره

ویژهای که بهطور همزمان ممکن است برای اهداف

شیردهی را میدهد (تاکما و آکباش  2009و بیگناردی و

انتخاب جالب باشند در نظر گرفته میشوند .جنبه مهم

همکاران  .)2009مزایای دیگر استفاده از مدل رگرسیون

دیگر این است که هر یک از این  PCها درصدی از

تصادفی شامل بهبود صحت انتخاب ،نیاز به پارامترهای

واریانس کل را تشکیل میدهند PCA .یک ابزار مناسب

کم برای توصیف صفات نسبت به مدلهای چند صفتی

برای ارزیابی و درک واریانس کل نشأت گرفته از

و عدم نیاز به استانداردسازی سن میباشد (لیوایز و

گروهی از صفات وابسته بههم میباشد ،این کار اجازه

بروترستون  2002و شفر  .)2004استفاده از مدل

کاهش تعداد صفات را میدهد که در شاخص انتخاب

رگرسیون تصادفی سبب میگردد تا انعطافپذیری

برنامههای اصالح نژاد در نظر گرفته میشوند (باتیستا

بیشتری در مدلسازی آماری بدون تعریف آستانه

پنتو و همکاران .)2006

خاصی صورت گیرد (بهلولی و همکاران .)2013

برای برآورد ارزشهای اصالحی

محمدی و همکاران ( )1391نشان دادند که با توجه به

رکوردهای ماهانه انفرادی کل گاوها در طول دوره

معیارهای مقایسه ،مناسبترین تابع در مدل رگرسیون

شیردهی استفاده شد در صورت استفاده از رکوردهای

تصادفی ،جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید

مابین روزهای  5تا  305روزگی در آنالیزها تعداد 301

شیر در گاوهای هلشتاین ایران ،چندجملهای لژاندر ،می-

 PBVبرای هر حیوان بهدست میآید که این کار هم

باشد؛ با این حال یکی از مشکالت اساسی مدل

مستلزم صرف هزینه بوده و هم زمانبر است .بنابراین

رگرسیون تصادفی با توجه به مطالعات پژوهشی

هدف تحقیق حاضر کاهش تعداد ارزشهای اصالحی

گسترده انجام شده ،باال بودن حجم محاسباتی میباشد

برآورد شده با استفاده از برآورد مؤلفه اصلی میباشد.

و گاهاً تا ماهها این محاسبات به طول میانجامد (جنسن

این تجزیه و تحلیل یعنی تعیین مؤلفه اصلی از روی

 .)2001بنابراین ،کاهش ابعاد محاسبه در رگرسیون

پیشبینی ارزشهای اصالحی صفات تولیدی گاوهای

()PBV4

روزانه از

تصادفی برای کاهش هزینههای محاسباتی ،خیلی مهم
میباشد .به این خاطر محققان درصدد کاهش این
2

)Principal Component Analyze (PCA
)Principal Component (PC
4
)Predicted Breeding Value (PBV
3

)Test Day Record (TDR

1
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شیری هلشتاین ،برای اولین بار در ایران صورت می-

برای گاو ضروری بود در غیر این صورت حذف می-

گیرد.

شود .سپس ،رکوردهای تولید شیری که در دامنه  1/5تا
 70کیلوگرم ،رکوردهای درصد چربی در دامنه بین  1تا

مواد و روش

 6درصد و رکوردهای درصد پروتئین در دامنه بین  1تا

دادههای مورداستفاده

 7درصد ،بودند در فایل داده باقی ماندند (محمدی و

رکوردهای روز آزمون مربوط به صفات تولیدی

همکاران  .)1391درنهایت برای صفت تولید شیر تعداد

گاوهای شیری هلشتاین خالص (گاوهای مورد مطالعه

 ،73839برای صفت درصد چربی تعداد  65165و برای

با توجه به شجرهای که داشتند  100درصد نژاد

صفت درصد پروتئین تعداد  46881گاو مورد استفاده

هلشتاین بودند) ایران از مرکز اصالح نژاد کشور (واقع

قرارگرفت.

در کرج) تهیه گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در

برآورد پارامترهای ژنتیکی

آزمایشگاه بیوانفورماتیک و دادهپردازی علوم دامی

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی از مدل رگرسیون

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد .تولید شیر

تصادفی تک صفتی و برای محاسبه  PBVاز روش

مهمترین صفت اقتصادی گاو شیری است .بنابراین

بیزی استفاده شد .مدل ماتریسی رگرسیون تصادفی

برای تجزیه و تحلیل این رکوردها و برآورد پارامترهای

بهصورت زیر نوشته میشود:

ژنتیکی به مدلی با دقت باال نیاز است .زیرا این تجزیه و
تحلیل سهم قابلتوجهی در افزایش بهرهوری برنامههای

که در این مدل y ،بردار مشاهدات b ،بردار ضرایب

انتخاب دارد (کوبوکی و همکاران  .)2011صفات مورد

اثرات ثابت که شامل سال تولد ،گله روز آزمون و

مطالعه شامل :تولید شیر ( 5تا  10رکورد ماهانه بهازای

دفعات دوشش برای همه صفات در نظر گرفته شدa ،

هر گاو بهطور متوسط  8/8رکورد ماهانه) ،درصد

بردار ضرایب رگرسیون برای اثرات تصادفی ژنتیک

چربی شیر ( 5تا  10رکورد ماهانه و بهطور متوسط 8

افزایشی pe ،بردار ضرایب رگرسیون تصادفی برای

رکورد ماهانه) و درصد پروتئین ( 5تا  10رکورد ماهانه

اثرات تصادفی محیط دائم و  eبردار اثرات باقیمانده را

و بهطور متوسط  7/9رکورد ماهانه) در بازه زمانی بین

نشان میدهند Q ،X .و  Zنیز ماتریسهای طرح می-

 5تا  305روز شیردهی ،بود .مجموعه رکوردها از

باشند که بهترتیب ارتباط اثرات ثابت ،ژنتیک افزایشی و

جمعیت گاوهای شیری هلشتاین ایران شکم زایش اول

محیط دائم را با بردار مشاهدات برقرار میکنند .مدل

در دامنه سنی اولین زایش بین  21تا  48ماهگی برای

حیوانی روز آزمون رگرسیون تصادفی که اثر روز

سالهای  1367تا  1394جمعآوری شد .بهعالوه وجود

شیردهی در این مدل برای صفات موردبررسی

حداقل یک رکورد ماهانه در  90روز اول بعد از زایش

تصحیحشده بهقرار زیر است:
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که در مدل فوق t ،ytijklm ،امـین رکـورد روز آزمـون در

ها هم از رویه  CORRدر محیط برنامهنویسی SAS

زیرگروههای گله-سال-ماه رکورد روز آزمـون)HTD1

استفاده شد .درنهایت با استفاده از همبستگیهای

 iام ،ســال تولــد ( j )BYام و دفعــات دوشــش ( k )Mام

برآورد شده و ویژهبردار و ویژهمقدار میتوان  PCرا

مربــوط بــه حیــوان  mام؛  n ،AFCmnامــین ضــریب

برای ارزشهای اصالحی صفات موردمطالعه برآورد

رگرسیون ثابت برای سن اولین زایش حیوان  mام؛ amn

کرد.

و  ،pemnبهترتیب  nامین ضریب رگرسیون تصادفی اثـر

تجزیه به مؤلفه اصلی

،

هدف اصلی  PCAدر این پژوهش ،کاهش برآورد

چندجملهایهـای لژانـدر  nام بـرای روز  tام مـرتبط بـا

متغیرهای هر یک از صفات موردمطالعه به تعدادی

حیوان  mام؛  ،etijklmاثرات تصادفی باقیمانده میباشـند.

متغیر متعامد ،به نام مؤلفه اصلی با از دست دادن

ساختار واریانس کوواریانس اثـرات تصـادفی مربوطـه

حداقل اطالعات میباشد PCA .از  PBVاستاندارد شده

بهصورت رابطه زیر میباشد.

صفات مورد مطالعه ( PBVتولید شیر PBV ،درصد

ژنتیک افزایشـی و اثـر محـیط دائمـی حیـوان  mام؛

چربی PBV ،درصد پروتئین) بهدست آمد .فرمول
استاندارد کردن  PBVصفات موردمطالعه بهقرار زیر
که  Aماتریس ضرایب خویشاوندی بین گاوهاG ،

ماتریس

کوواریانس

ژنتیکی

ضرایب

بود:

رگرسیون

تصادفی ⊗ ،ضرب کرونکر I ،ماتریس واحد،

که  zارزش استاندارد شده ،x

واریانس اثرات محیط دائم و  Rماتریس قطری واریانس

موردنظر و  Sانحراف معیار میباشد .برای استاندار

باقیمانده میبـاشند .بـرای  PBVاز مـدل رگرسیون

کردن  PBVها از نرمافزار  SASو رویه STANDARD

تصادفی و روش بیزی از برنامه ( GIBSS3F90میستل

استفاده شد.

 )2002در محیط لینوکس استفاده شد تعداد دورهای

مؤلفه اصلی توسط ترکیب خطی از متغیرهای اصلی

نمونهگیری گیبس  300000انتخاب شد .در هر تجزیه و

استاندارد شده ویژهبردار محاسبه میشود .ارزش

تحلیل  50000دور اول بهعنوان دورهای

قلقگیری2

حذف شد و فواصل بین نمونهگیریها  100در نظر
گرفته شد .برای این کار از ضرایب چندجملهای لژاندر
( )3،5براساس یافتههای محمدی ( ،)1391استفاده شد.
بدینصورت که برای اثرات ژنتیک افزایش از

میانگین صفت

مطلق یک ویژهبردار اهمیت صفات را در  PCها تعیین
میکند .هر ویژهبردار توسط مقدار ویژهای از ماتریس
همبستگی دادهها محاسبه میشود .از طرفی دیگر ویژه-
مقدارها با واریانس هر  PCمرتبط میباشد (رنچر
 .)2002هر ویژهمقدار با یک بردار واحد به نام ویژه-

چندجملهای لژاندر درجه  3و برای اثرات محیط دائم از

بردار مرتبط میباشد .ویژهبردار مقدار و جهت

چندجملهای لژاندر درجه  5استفاده شد .با استفاده از

واریانس هر صفت را در مؤلفههای اصلی نشان میدهد.

این ضرایب لژاندر و برنامه  GIBSS3F90خروجی به-

اولین مؤلفه اصلی ( )PC1بیشترین درصد از کل

دست میآید که از این خروجی برای پیشبینی BV

واریانس ژنتیک افزایش را تبیین میکند .دومین مؤلفه

برای همهی روزهای شیردهی یعنی از روز  5ام تا روز

اصلی ( )PC2دومین بیشترین درصد از کل واریانس را

 305ام استفاده شد .در این مطالعه برای بهدست آوردن

تشریح میکند و بهاینترتیب ادامه دارد تا زمانی که کل

 PBVاز نرمافزار  )2003( SASو رویه  IMLاستفاده

واریانس تبیین شود .بنابراین در یک مجموعه داده با p

شد .همچنین برای بهدست آوردن همبستگی بین PBV

متغیر ،مؤلفه اصلی  iام برابر است با:

)Herd Teat Day (HTD
Burn-in

1
2
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( ،)i=1,2,…301; j=1,2,…,301که در آن  j ،aijامین
ویژهبردار و  Xjهم  jامین ارزش متغیر اصلی میباشد

که در آن  SSCijضریب نمره استاندارد شده صفت  iام

(ساواگناگو و همکاران  .)2011این  PCژنتیکی توسط

و مؤلفه اصلی  jام برای  PBVمیباشد (بوزانسکاس و

نرمافزار  SASو رویه  PRINCOMPبرآورد شده است

همکاران  .)2012نمرات (شاخص) مؤلفه اصلی به شرح

(باتیستا پینتو و همکاران .)2006

زیر محاسبه میشود:

با استفاده از  PBVهای استاندار شده در این تجزیه-
وتحلیل ،هر مؤلفه اصلی میتواند یک مقدار جدیدی به
نام نمره مؤلفه اصلی تولید نماید که از طریق مجموع

که در آن  PCjlنمره (شاخص) مؤلفههای اصلی برای

ارزش اصالحی استاندار شده هر صفت توسط ضریب

حیوان  lام در مؤلفه اصلی  jام SSCij ،ضریب نمره

نمره استاندار شده مربوطه ایجاد میشود .بهاینترتیب،

استاندار شده برای صفت  iام و مؤلفه اصلی  jام برای

مؤلفههای اصلی میتوانند بهعنوان یک شاخص برای

 PBVو  PBVilپیشبینی ارزش اصالحی استاندارد شده

ارزیابی گاوها برای صفات مختلف استفاده شوند.

 iامین صفت برای  lامین حیوان میباشد (بوزانسکاس

ضریب نمره استاندار هر  PBVدر هر مؤلفه اصلی با

و همکاران .)2012

استفاده از فرمول زیر بهدست میآید:

جدول  -1آماره توصیفی صفات تولید شیر ،درصد چربی و درصد پروتئین
Table 1- Descriptive statistics of milk yield, fat percent and protein percent traits
اطالعات
تولید شیر
درصد چربی
درصد پروتئین
Protein percent

Fat percent

Milk yield

Information

46881

65165

73839

تعداد حیوانات رکورددار

176390

176390

176390

2429

2429

2429

86298

86298

86298

371175

523680

649089

254

385

365

2005

3087

3213

)3.07±0.40 (%

)3.17±0.84 (%

)32.11±8.72 (kg

No. of animals with record

تعداد حیوانات موجود در شجره
No. of animals in pedigree

تعداد پدرها
No. of sires

تعداد مادرها
No. of dams

تعداد رکوردها
No. of records

تعداد گله
No. of herd
تعداد گله-روز آزمون
No. of HTD

میانگین تولید (انحراف معیار)

S.D. = Standard Deviation, HTD= Herd Test Day

)Means (S.D.
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار صفت تولید شیر ،درصد چربی و درصد پروتئین در ماههای مختلف دوره شیردهی
Table 2- Means and standard deviations of milk yield, fat percent and protein percent traits at different months of lactation
صفت
درصد چربی ()%
تولید شیر ()kg
درصد پروتئین ()%
)Milk yield (kg

)Protein percent (%

Trait

)Fat percent (%

انحراف معیار

میانگین

تعداد

انحراف معیار

میانگین

تعداد

انحراف معیار

میانگین

تعداد

S.D.

Mean

No.

S.D.

Mean

No.

S.D.

Mean

No.

0.46

3.1

36925

0.92

29.65

67681

0.92

3.38

52432

5-35

0.38

2.93

39672

0.84

34.06

70269

0.84

3.8

56530

36-65

روزهای مختلف شیردهی
DIM

0.37

2.96

39014

0.82

34.61

68302

0.82

3.04

55146

66-95

0.36

3.005

40351

0.82

34.28

70388

0.82

3.05

56965

96-125

0.36

3.05

39021

0.81

33.65

67743

0.81

3.07

54838

126-155

0.37

3.08

40031

0.81

32.87

68822

0.81

3.12

56186

156-185

0.38

3.11

38078

0.81

31.93

65110

0.81

3.17

53411

186-215

0.39

3.14

37994

0.81

30.71

65489

0.81

3.24

53264

216-245

0.39

3.18

33943

0.80

29.31

58972

0.80

3.3

47700

246-275

0.40

3.22

26146

0.82

3.37
0.82
46313
28.21
S.D. = Standard Deviation, DIM= Days in Milk

37208

276-305
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نتایج

شیردهی بیشتر از اوایل و اواخر دوره شیردهی می-

آماره توصیفی

باشد.

مشخصات شجرهای و آماره توصیفی دادههای

تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی برای ارزش اصالحی

پژوهشی حاضر در جدول  1ارائه شده است .همچنین

صفات موردمطالعه

در جدول  2میانگین و انحراف معیار صفات تولید شیر

تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی برای  PBVصفات تولید

در ماههای مختلف دوره شیردهی گزارش شده است .با

شیر ،درصد چربی و پروتئین شیر با استفاده از PBV

توجه به اطالعات این دو جدول میتوان چنین نتیجه

روزانه استانداردشده هر صفت برآورد شد و PBV

گرفت که میانگین تولید شیر در ماههای مختلف

هایی تولید شیر که با اولین  PCبیشترین ارتباط را

شیردهی بین  28/21تا  34/61کیلوگرم ،و برای درصد

داشتند در جدول  3آمده است .همچنین نمودار  PCبرای

چربی بین  3/04تا  3/38درصد و برای درصد پروتئین

 PBVدرصد چربی و  PBVدرصد پروتئین در شکل-

نیز  2/93تا  3/22درصد بود .همچنین تنوع در

های  4و  5آمده است .برای صفت تولید شیر ،PC1

رکوردهای صفت تولید شیر نسبت به دو صفت دیگر

 99/48درصد از کل واریانس ژنتیکی را تبیین کرد.

بیشتر بود.

همینطور برای صفت درصد چربی شیر 88/69 ،PC1

همبستگیهای ژنتیکی

درصد و  9/8 ،PC2درصد و برای صفت درصد

با استفاده از ارزشهای اصالحی بهدستآمده برای

پروتئین شیر هم  66/8 ،PC1درصد و 33/2 ،PC2

تمامی صفات ،همبستگی ژنتیکی برآورد شد .برای این

درصد از کل واریانس ژنتیکی را تبیین کردند.

همبستگی ژنتیکی نمودار همبستگی ترسیم شد که در

جدول  3نشاندهنده این است که  PC1مربوط به صفت

شکلهای  1تا  3نشان داده شده است.

تولید شیر با همه ارزشهای اصالحی بهجز روز  56ام

همبستگی ژنتیکی مربوط به قطر نمودارها که

و روز  231ام ،همبستگی ژنتیکی باالی ( 0/056بزرگتر

نشاندهنده همبستگی ژنتیکی هر  BVبا خود میباشد

از  0/056یا کوچکتر از  )-0/056دارد .همچنین با توجه

مثبت یک بوده و با رنگ خاکستری پررنگ در این

به شکلهای  4و  5میتوان همبستگی ژنتیکی باالی بین

اشکال قابلمشاهده است .از طرف دیگر همبستگی بین

هرکدام از صفات را با اولین و دومین مؤلفه اصلی

 PBVهای مربوط به اواسط دوره شیردهی در تمام

مشاهده کرد .بنابراین ،میتوان چنین برآورد کرد که

صفات مثبت و باال بود .همبستگی ژنتیکی درصد چربی

اولین و دومین مؤلفه اصلی صفت درصد چربی با

هیچکدام از  PBVها با یکدیگر منفی نبود؛ با این حال

ارزشهای اصالحی روزهای  83ام تا  222ام و  5ام تا

همبستگی بین  PBVهای روزهای مختلف هرچقدر که با

 31ام بهترتیب با اثرات ( 0/06بزرگتر از  0/06یا

 PBVهای اواسط دوره شیردهی فاصله بیشتری

کوچکتر از  )-0/06و ( 0/1بزرگتر از  0/1یا کوچکتر

داشت ،به صفر نزدیکتر بود .درحالیکه برای دو صفت

از  )-0/1بیشترین ارتباط را دارا میباشند؛ اما بیشترین

بعدی چنین نیست .با توجه به اشکال  1تا  3میتوان

همبستگی ژنتیکی بین صفت درصد پروتئین با اولین

دریافت که همبستگی بین اواسط دوره شیردهی در هر

مؤلفه اصلی با ارزشهای اصالحی روز  99ام تا روز

سه صفت موردمطالعه بیشتر میباشد و دامنه تغییرات

 168و روز  289ام تا روز  305با ضریبی باالی 0/07

همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و درصد پروتئین

(بزرگتر از  0/07یا کوچکتر از  )-0/07و دومین مؤلفه

بین  1تا  -1بود ،از طرفی هم هرچه همبستگی بین PBV

اصلی با ارزشهای اصالحی روزهای  40ام تا  62ام و

های روزهای مختلف باال باشد ،دقت هم زیاد میشود.

 221ام تا  235ام بیشترین همبستگی ژنتیکی را با

بنابراین دقت  PBVهای مربوط به اواسط دوره

ضریب باالی ( 0/09بزرگتر از  0/09یا کوچکتر از
 )-0/09دارد.

220

اسمعیلی نوجهده ،علیجانی

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  28شماره  /1سال1397

گاوهای شیری هلشتاین را میتوان با استفاده از

نمره استاندارد شده بهدست آمد و با ضرب این ضریب

شاخص انتخابی که توسط نمره مؤلفه اصلی برای

به ارزشهای اصالحی روزانه هر گاو ،نمره مؤلفه

هرکدام از صفات انتخاب نمود .برای انجام این کار با

اصلی برای همان حیوان برآورد شد .درنهایت برای

استفاده از فرمولهای توضیح دادهشده و با استفاده از

ارزیابی گاوهای شیری میتوان از فرمول نمره مؤلفه

نرمافزار  SASو رویه  ،IMLویژهمقدار روزانه هر

اصلی همانند فرمول زیر استفاده کرد .برای مثال،

مؤلفه اصلی برای هر روز ،برریشه دوم ویژهبردار

فرمول نمره مؤلفه اصلی ارزش اصالحی تولید شیر

همان مؤلفه اصلی تقسیم شد و بدینصورت ضریب

برای هر گاو بدین قرار است:

شکل  -1همبستگی ژنتیکی بین ارزشهای اصالحی روزانه تولید شیر گاو شیری هلشتاین ایران
Figure 1. Genetic correlations between daily breeding values of milk production of Iranian Holstein dairy cattle

شکل  -2همبستگی ژنتیکی بین ارزشهای اصالحی روزانه درصد چربی گاو شیری هلشتاین ایران
Figure 2- Genetic correlations between daily breeding values of fat percent trait of Iranian Holstein dairy cattle
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 همبستگی ژنتیکی بین ارزشهای اصالحی روزانه درصد پروتئین گاو شیری هلشتاین ایران-3 شکل
Figure 3- Genetic correlations between daily breeding values of protein percent of Iranian Holstein dairy cattle

 ضریب مؤلفه اصلی (ویژهمقدار) مربوط به ارزشهای اصالحی استانداردشده صفت تولید شیر-3 جدول
Table 3- Principal component coefficients (eigenvectors) related to standardized breeding values of the milk
yield trait
ارزشهای اصالحی
اولین مؤلفه اصلی
ارزشهای اصالحی
اولین مؤلفه اصلی
BVs

PC1

BV98 – BV191

0.05779

BV82 – BV97 & BV192 – BV208
BV77 – BV81 & BV209 –BV213
BV74 – BV76 & BV214 – BV216
BV72, BV73 & BV217
BV71, BV218 & BV219
BV70
BV69 & BV220
BV68 & BV221
BV67 & BV222
.
.

0.057789
0.057788
0.057787
0.057786
0.057785
0.057784
0.057783
0.057782
0.057781
.
.

BVs

PC1

.
.
BV53
BV234
BV52
BV51 & BV235
BV50
BV49, BV236
BV47 & BV48
BV237 & BV238
BV39 – BV46 & BV239 – BV242

.
.
-0.05765
-0.05770
-0.05771
-0.05774
-0.05775
-0.05776
-0.05777
-0.05778
-0.05779

BV5 – BV38 & BV244 – BV305

-0.05779

PC= Principal Component, BV= Breeding value
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شکل  -4نمودار خطی ضریب مؤلفه اصلی مربوط به ارزشهای اصالحی استانداردشده صفت درصد چربی
Figure 7- Principal component coefficients related to standardized breeding values of the fat percent trait

شکل  -5نمودار خطی ضریب مؤلفه اصلی مربوط به ارزشهای اصالحی استانداردشده صفت درصد پروتئین
Figure 8- Principal component coefficients related to standardized breeding values of the protein percent trait
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بحث

شیر در  270روزگی و سن اولین زایش رابطه مثبت و

در بین مدلهایی که براساس روز آزمون بررسی

باالیی داشت.

میشوند ،مدل رگرسیون تصادفی جهت افزایش صحت

بولیگون و همکاران ( )2013نیز درمجموع از 61528
نلور2که

تخمین  ،EBV1نسبت به مدلهای دیگر ،بهدلیل داشتن

رکورد وزنی از  22246رأس گاو

مزیتهایی همچون امکان منظور نمودن اثر محیطی

 1984تا  2002به دنیا آمده بودند برای مقایسه

خاص برای هرروز رکوردگیری در برآورد  BVدامها،

روشهای تجزیه و تحلیل چند صفت مختلف برای وزن

افزایش دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی ،اخیراً در

تولد تا وزن بلوغ مورد ارزیابی قرار گرفتند .مدلهایی

ارزیابیهای ژنتیکی گاوهای شیری در بیشتر کشورها

که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند شامل :مدل

مورداستفاده قرار میگیرد (محمدی و همکاران  1392و

چند صفتی استاندارد ،مدلهای  PCها و مدلهای

سترابل و همکاران  .)2004اولین کاربرد مدل رگرسیون

فاکتور تجزیه و تحلیل میباشد .با توجه به معیارهای

تصادفی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ،استفاده از

انتخاب مدل ،مدل سه  PCبدون نیاز به مدلهای فاکتور

رکوردهای روز آزمون انفرادی برای برازش منحنی

تجزیه و تحلیل ،بهترین و مناسبترین مدل بود .برآورد

شیردهی بود (بهلولی و همکاران  ،1391شفر و دکرز

(کو) واریانس فنوتیپی ،ژنتیک افزایشی مستقیم و

 1994و جامروزیک و همکاران  .)1997بااین که مدل

مادری ،محیط دائم مادری و باقیمانده با استفاده از

رگرسیون تصادفی یکی از محبوبترین مدلها برای

مدل چند صفته استاندارد و مدل سه  PCبهدست آمد.

تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات میباشد ،بهدلیل حجم

بوزانسکاس و همکاران ( )2012از اطالعات فنوتیپی
کنکیم3برای

بین سالهای

بهدست آوردن پارامترهای

محاسباتی باال محققان درصدد یافتن راهی برای کاهش

گاوهای نر نژاد

این حجم محاسباتی میباشند .بنابراین یکی از شایع-

ژنتیکی در صفات تولیدمثلی و رشد با استفاده از یک

ترین این روشها استفاده از مؤلفههای اصلی میباشد.

مدل مختلط خطی دام استفاده کردند .عالوهبراین برای

در این زمینه تحقیقاتی مختلفی انجامشده است.

این صفات با استفاده از  PCAروابط بین  BVهای

ایگیدلو-گومز و همکاران ( )2015با استفاده از یک مدل

برآورد شده حیوان ( )EBVsرا کشف کردند .صفات

تک صفتی ،صفات تولید شیر در  270روز ،سن اولین

موردمطالعه این تحقیق شامل :سن اولین زایش ،سن در

زایش ،افزایش وزن قبل از شیرگیری و وزن در سنین

زایش دوم ،فاصله زایش و وزن بدن در سن 420

یکسالگی 18 ،ماهگی و  24ماهگی را بررسی کردند .این

روزگی بود .در این مطالعه دو  PCنخست  % 73/37از

محققین تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی را با استفاده از

واریانس کل را تشکیل دادند .اولین مؤلفه با صفات سن

ارزشهای اصالحی صفات فوق بر روی اصالح نژاد

در اولین و دومین زایش و فاصله زایش رابطه مثبت و

 133گاومیش نر منتخب از  961گاومیش نر را انجام

باالیی داشت ولی دومین مؤلفه فقط با صفت افزایش

دادند .در تحقیق فوق معلوم شد که سه  PCنخست

وزن رابطه مثبت و باالیی داشت.

 % 65/78از واریانس کل برای  EBVصفات فوق را

باتیستا پینتو و همکاران ( )2006روش مؤلفههای اصلی

تشکیل میدهند .اولین  PCبا صفات افزایش وزن قبل از

را برای تجزیه و تحلیل صفات عملکردی و الشه مرغ

شیرگیری ،وزن یکسالگی ،وزن  18ماهگی و وزن

مورداستفاده قراردادند؛ که برای این کار از جمعیت

دوسالگی رابطه مثبت باالیی داشت .دومین  PCبا اثرات

 3742نطفه مرغ اهلی نمونهگیری کردند .صفات

ژنتیک مادری بر روی صفات افزایش وزن قبل از

عملکردی شامل وزن بدن از سن  35تا  42روزگی،

شیرگیری ،وزن یک سالی و صفت تولید شیر در 270

افزایش وزن در سن  35تا  42روزگی بود و صفات

روز رابطه مثبتی داشت .سومین  PCبا صفات تولید
)Estimated Breeding Value (EBV

1

Nellore
canchim

2
3
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الشه هم شامل :وزن کبد ،قلب ،سنگدان ،بالها ،رانها،

آنها برای هدف ارزیابی و مقایسه حیوانات استفاده

سینه و ریه بود .در این مطالعه پنج  PCنخست حدوداً

میشود.

 93%/3از واریانس کل را تشکیل دادند .همچنین این

این مطالعه برای اولین بار در ایران به دنبال راهی برای

محققین به این نتیجه رسیدند که آنالیز مؤلفههای اصلی

کاهش  PBVهای محاسبهشده برای صفات تولیدی گاو

امکان درک بهتری از پیچیدگی همبستگی بین صفات و

هلشتاین ایران است .به خاطر همین از مؤلفههای اصلی

کاهش تعدادی از صفات را فراهم میسازد ،تنها با

استفاده شد .با توجه به نتایج بهدستآمده از تجزیه و

استفاده از چند  PCمیتوان با از دست دادن اطالعات

تحلیل مؤلفههای اصلی ارزشهای اصالحی استاندارد

اندک به نتیجه مطلوبی رسید.

شده صفات تولید شیر ،مشاهده شد که اولین مؤلفههای

باتیستا پینتو و همکاران ( )2006گزارش کردند ضریبی

اصلی درصد باالیی از واریانس کل را تشکیل میدهند.

که با استفاده از دو مؤلفه اصلی اول برای شاخص
انتخاب برآورد شد به  1/75رسید این درحالیکه بود که

نتیجهگیری کلی

ضریب شاخص انتخاب با استفاده از همه صفات1/77 ،

با توجه به اینکه هزینه رکوردبرداری باال بوده و از

بود .این نتایج نشان داد که ممکن است بتوان افزایش

طرفی با در نظر گرفتن همبستگی باال بین پیشبینی

وزن ژنتیکی بهدستآمده از شاخص انتخابی که از PC

ارزشهای اصالحی بهنظر میرسد ،نیازی نیست برای

ها استفاده شده است را با شاخص انتخابی که در آن از

همه روزها ارزشهای اصالحی را پیشبینی نمود و به

تمام صفات استفادهشده ،مقایسه نمود .بااینحال ،علی-

طبع آن بتوان رکوردبرداری را کاهش داد .همچنین با

رغم مزیتهای بالقوه استفاده از مؤلفههای اصلی در

توجه به ارتباط بین مؤلفههای اصلی با برخی از

ارزیابیهای چند متغیره هنوز از مؤلفههای اصلی در

روزهای ارزشهای اصلی پیشنهاد میشود که از

اصالح نژاد بسیار کم استفاده شده است .شاید دلیل آن

مؤلفههای اصلی برای هرکدام از صفات موردمطالعه

تا حدودی به این مسئله برمیگردد که چند مؤلفه اصلی

برای شاخص انتخاب بهره برد.

اولیه همیشه نمیتوانند بخش زیادی از واریانس کل را
تشریح کند .بااینوجود ،در شرایط مناسب استفاده

سپاسگزاری

عملی آن میتواند تا حدود زیادی ارزیابی حیوانات را

از مرکز اصالح نژاد کرج و تمام افرادی که در نگارش

در برنامههای اصالح نژادی تسهیل دهد ،مزایای زیادی

این مقاله کمک کردند ،تشکر و قدردانی میگردد.

بهدست میآید (باتیستا پینتو و همکارانش  .)2006بااین-
وجود با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش دو
مؤلفه اصلی اولیه درصد باالیی از واریانس کل را برای
هرکدام از صفات تبیین مینماید بنابراین میتوان از
مؤلفه اصلی برای افزایش بهره ژنتیکی بهره جست.
با توجه به مقاله ایب )1989( 1بهدست آوردن شاخص
انتخاب بهصورت دیگر امکانپذیر شده که جالب بودند.
در این مورد شاخص انتخاب از  PCها استفادهشده بود
که میتوانست بهتنهایی توسط پنج ضریب وزنی به-
دست آید که در مقایسه با شاخصی که شامل همه
صفات است کاری بسیار آسانی میباشد .ازاینرو از
Ibe

1
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Introduction: In the quantitative genetics area, random regression model is one of the most
accurate models for estimating daily breeding value in dairy cattle. However, because of the higher
number records per each cow, application of this model is labor and time consuming. In addition,
breeding values of cows at different days of lactation are highly correlated. The main objectives of
the current study were to determine the relative importance of each breeding value at different days
of lactation and to estimate the genetic principal components for the breeding values of Iranian
Holstein dairy cattle for milk production traits.
Maternal and methods: records of milk production traits of first-parity dairy cows. Milk yield, fat
percentage and protein percentage test-day records of 73839, 65165 and 46881 cows, respectively,
from 230 herds with 176390 cows in their pedigree were used in the analyses. Only test-day records
belonging to 5 to 305 days of lactation were used. The data belonged to cows were born between
1988 and 2015 with age at first calving ranged between 21 to 48 m. In addition, the existence of at
least one monthly record in the first 90 days after calving was essential for the cow, otherwise it
would be eliminated. These data were collected by National breeding center, Karaj, Iran. Genetic
parameters were estimated by a random regression model and Bayesian approach using GIBSS3F90
software. The estimated breeding values at all days of lactation were calculated and standardized
using the standard score (z). Then, Correlation matrices among breeding values at different days of
lactation and genetic principal components of breeding values were estimated by PROC CORR and
PROC PRINCOMP of SAS software, respectively. Finally, we could calculate principal component
score as a selection criterion (selection index) for the selection of dairy cattle. For this purpose, the
standardized score coefficient was obtained by dividing the daily eigenvector of each principal
component by square root of its eigenvalue. The principal component score were calculated of the
sum of the multiply between standardized score coefficient and daily standardized breeding values
for each cow. However, the principal components could be used as an index to multiple traits
evaluation of animals.
Results and discussion: The genetic correlations matrix between the estimated breeding values at
different days of lactation demonstrated that the breeding values at the middle stage of lactation
were highly correlated with the breeding values at the reaming stages of lactation. The genetic
principal component analysis revealed that the first two principal components accounted for a high
percent of total genetic variance of all studied traits. For milk yield, the first principal component
explained 99.48% of genetic variance, while two first components explained almost 98.19% and
100% of genetic variance for fat percent and protein percent traits, respectively. The absolute value
of correlations between the first principal component of milk yield and all breeding values (except
for day 56 and day 231) were more than 0.056. The absolute values of correlations between the first
principal component of fat percent and the daily breeding values were greater than 0.06 for days
between 83 and 222; and for protein percent were greater than 0.07 for days 99 to 168 and days 289
to 305.
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Considering the high correlation between breeding values seem to, were estimated breeding values
for all days is not required. The first principal component milk yield trait with nearly all estimated
breeding values, high correlation and first two principal component fat percent trait of estimated
breeding values in the early and middle of lactation period had a high relationship. But first two
principal component protein percent trait of estimated breeding values in the middle and later of
lactation period had a high correlation.
Conclusions: Considering the high cost of recording system in dairy cattle industry and the high
correlation between the breeding values, it seems that there is no need to predict the breeding value
for all days of lactation. In other words, reducing the number of records per each cow may be
beneficial at both economic and genetics stand points. Furthermore, due to the high, direct
correlation between the principal components and daily breeding values, the implementation of
principal components in the genetic merit evaluation of selection candidates for production-related
traits is suggested.
Keywords: Genetic correlation, Principal component, Random regression

