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 چكيده

منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت فاصلة زایش تا اولین تلقیح با استفاده از سه مدل تکرارپذیر، چند صفتی و تابعیتت تاتادفی    به

هلشتاین ایران توسط مرکز اصالح او گگله  33از  1392تا  1360های  رکورد فاصلة زایش تا اولین تلقیح که طی سال 159482از تعداد 

آوری شده بود، استفاده شد. مدل چندصفتی نسبت به مدل تکرارپذیر و تابعیت تاادفی دارای معیار اطالعتا  بیتزین    نژاد کشور جمع

زایتش تتا    پذیری برآورد شده بترای فاصتلة   (. وراثت> p  05/0داشت ) معناداریکمتر و فاکتور بیز آن نسبت به دو مدل دیگر تفاو  

طتوری کته در نوبتت زایتش اول، بیشتترین       اولین تلقیح، در مدل تابعیت تاادفی از نوبت زایش اول تا ششم روندی نزولی داشت، به

پذیری برآورد شده برای این صفت در آنالیز چنتد   ( بود. وراثت03/0±01/0ششم کمترین مقدار )( و در نوبت زایش 09/0±/01مقدار)

( 10/0پتذیری )  ( روند نزولی داشت، ولی بیشترین مقدار وراثتت 04/0( تا نوبت زایش پنجم )08/0اول ) زایش نوبتصفتی اگر چه از 

های ژنتیکی  بود. همبستگی 05/0پذیری برآورد شده برای این صفت در مدل تکرارپذیری نیز  در نوبت زایش ششم برآورد شد. وراثت

طتورکلی، متدل چندصتفتی     های زایش، کاهش یافت. بته  زیادشدن فاصله بین نوبت های زایش نزدیک به هم، بیشتر بود و با بین نوبت

 برتری دارد.فاصلة زایش تا اولین تلقیح ها در برآورد اجزای واریانس برای صفت  نسبت به سایر مدل

 .ارزیابی ژنتیکی، باروری، پارامتر ژنتیکی، گاو هلشتاین ها: واژه كلید
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 مقدمه

ر گاو به توانتایی دا  بترای برگشتت بته     عملکرد باروری د

فحلی پس از زایش و نیز آبستن شدن پس از تلقیح بستگی 

دارد. صفا  مختلفی مانند تعداد روزهای باز، تعداد تلقتیح  

به ازای هتر آبستتنی و فاصتله اولتین و آ ترین تلقتیح در       

هتای گتاوی شتیری رکتوردگیری      ارتباط با باروری در گله

ا اولین تلقیح، صتفتی استت کته بتا     شود. فاصلة زایش ت می

توانایی دا  برای برگشت به فحلی پس از زایش در ارتبتاط  

هتای   [. فاصلة زایش تتا اولتین تلقتیح، درنوبتت    3،6است ]

شود و بنابراین ایتن   یک گاو رکوردگیری میزایش مختلف 

توان، صفتی تکرارشونده در طول زمان در نظر  صفت را می

آمتاری رایجتی در بترآورد     . مدل تکرارپتذیر، رو  گرفت

شمار  پارامترهای ژنتیکی صفت تکرار شده در طول زمان به

مهمترین فرض مدل تکرارپذیر این است که . [3،2رود ] می

همبستتتگی ژنتیکتتی فاصتتلة زایتتش تتتا اولتتین تلقتتیح، در   

های زایش مختلف برابر با یک است که این فرض از  نوبت

لتذا، بترای آنتالیز     دیدگاه بیولوژیکی همیشه برقرار نیستت. 

هتای آمتاری    ژنتیکی فاصلة زایش تا اولتین تلقتیح از رو   

تتتوان  دیگتتری بایتتد استتتفاده شتتود. در همتتین زمینتته متتی 

عنتوان   های چند صفتی و مدل تابعیتت تاتادفی بته    ازمدل

 های جایگزین، استفاده کرد. رو 

هتای   های چند صفتی برای آنالیز داده  در استفاده از مدل

ر طول زمان، الز  است که عامل زمتان بترای   تکرار شده د

همة حیوانا  یکسان باشد، یعنتی همتة حیوانتا  در ستن     

در صتفا   . [12 اص یا روز  اصی رکوردگیری شتوند ] 

مرتبط با رشد و تولید شیر ممکن است، همة حیوانتا  در  

زمانی مشتخ  رکتوردگیری نشتوند کته ایتن امتر ستب         

شتود. در ایتن    ی میمحدودیت در استفاده از مدل چند صفت

عنوان کوواریت در مدل چندصتفتی در   حالت عامل زمان به

توان برای هر سن  تاص پتارامتر    شود و نمی نظر گرفته می

در صفا  باروری نوبت زایتش،  . [12ژنتیکی برآورد کرد ]

عامل زمان است و در همه حیوانا  یکسان استت. لتذا، از   

ی فاصتلة زایتش   مدل چند صفتی برای برآورد پارامتر ژنتیک

شود. از عیوب  تا اولین تلقیح در هر نوبت زایش استفاده می

مدل چندصفتی برای آنتالیز صتفا  تکترار شتده در طتول      

زمان، پیچیدگی محاسباتی و همچنین برآورد صحیح اجزای 

ها یتا صتفا  متورد معالعته       کواریانس بین دوره -واریانس

ت تکرار که در مدل رگرسیون تاادفی، صف است. در حالی

عنتوان یتک صتفت در نظتر گرفتته       شده در طول زمان بته 

ای  شود و با استفاده از توابع کواریانس ماننتد چندجملته   می

توان تغییرا  صفت در طول زمان را براز  کرد  لژاندر، می

های محاسباتی آن نیز از مدل چندصتفتی کمتتر    و پیچیدگی

ایتن  [. از دیگر مزایای مدل رگرستیون تاتادفی،   12است ]

تتتوان اجتتزای  استتت کتته بتترای هتتر روز و هتتر دوره، متتی 

هتتای اصتتالحی را  کورایتتانس و همچنتتین ارز -واریتتانس

طبق اطالعا  موجتود، در ارتبتاط بتا مقایستة     برآورد کرد. 

فاصتلة  های مختلتف در بترآورد پارامترهتای ژنتیکتی      مدل

زایش تا اولین تلقیح، تحقیقی نشده است. بنتابراین، هتد    

های تکرارپتذیر، متدل دا  چنتد     مقایسة مدل از این تحقیق

صفتی و تابعیت تاتادفی در بترآورد پارامترهتای ژنتیکتی     

برای صتفت فاصتلة زایتش تتا اولتین تلقتیح در گاوهتای        

 هلشتاین ایران بود.

 

 ها  مواد و روش

رکورد فاصلة زایش تا اولتین تلقتیح کته     159482از تعداد 

الح نتژاد  ، توستط مرکتز اصت   1392تتا   1360های  طی سال

آوری شده بود، بترای   گلة هلشتاین ایران جمع 33کشور از 

هتا مربتوط    برآورد اجزای واریانس  استفاده شد. این رکورد

 هتای زایتش اول تتا ششتم      گاو متاده در نوبتت  111405به 

صتور  )تتاریا اولتین     بود. فاصلة زایش تا اولین تلقیح به

رکتورد   هتایی کته   تاریا زایش( محاسبه شد و دا  -تلقیح 

 250تتا   25فاصلة زایش تا اولین تلقیح آنها  ارج از دامنة 
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 1[. جتتدول 12،3،1هتتا حتتذ  شتتدند ] بتتود، از فایتتل داده

شتده را   های بررستی  اطالعا  مربوط به سا تار شجرة دا 

 .دهد نشان می

 . اطالعات مربوط به شجره1 جدول

 تعداد مشخاا 

 111405 تعداد حیوانا  دارای رکورد

 122338 کل حیوانا  در شجرهتعداد 

 2382 ها تعداد کل پدر

 34993 تعداد مادران

 37375 حیوانا  دارای فرزند

 

منظور بترآورد اجتزای )کو(واریتانس صتفت فاصتلة       به

(، مدل دا  1زایش تا اولین تلقیح، از مدل تکرارپذیر )رابعة

( بترای  3( و تابعیتت تاتادفی )رابعتة   2چند صفتی )رابعتة 

ها استفاده شد. آثار سن زایش، ماه اولتین تلقتیح،    آنالیز داده

فال زایش در هر سه مدل و نوبت زایش )در  -سال -گله 

عنتوان آثتار ثابتت در     مدل تکرارپذیر و تابعیت تاادفی( به

 نظر گرفته شد.

(1) 𝐲 = 𝐗𝐛 + 𝐙𝐚 + 𝐖𝐩𝐞 + 𝐞 

، بتردار آثتار ثابتت    b، بردار مشتاهدا    yباال  مدل در

فاتل زایتش،    -ستال  -ین تلقتیح، گلته  )سن زایش، ماه اول

، 𝐩𝐞: بردار اثر تاادفی ژنتیک افزایشی دا   aنوبت زایش(  

، بردار اثر تاتادفی بتاقی   eبردار اثر تاادفی محیط دائمی  

هتا   ه های طرح بوده که مشاهد ماتریس ،Wو  X ،Zمانده و 

ترتی  به آثار ثابت، ژنتیک افزایشتی و محتیط دائمتی     را به

 نند.ک مرتبط می

 ( عبارتند از:1فرضیا  مدل )

E [𝐲]=  E [
𝐚
𝐩𝐞
𝐞

]= [
0
0
0
] , Var (𝐚) = 𝐀σa

2 ,  Var (𝐩𝐞) = 

𝐈nrσpe
2  , Var (𝐩𝐞) = 𝐈nrσe

2 
𝐀 ماتریس کواریانس ژنتیک افزایشی بین حیوانا  موجود :

σaدر شتتجره 
σpe: واریتتانس ژنتیتتک افزایشتتی 2

ریتتانس : وا2

σeمحیط دائمی 
: تعتداد حیوانتا    nr: واریانس باقی مانتده  2

. همبستتگی  nr: ماتریس واحد با اندازه 𝐈nrدارای رکورد و 

( در مدل برابتر صتفر   𝐞و  𝐚 ،𝐩𝐞ژنتیکی بین آثار تاادفی )

 در نظر گرفته شد.

( فاصلة زایش تا اولین تلقیح هر حیتوان در  2در مدل )

عنوان یتک صتفت جداگانته در     زایش به های مختلف نوبت

صتور  زیتر    نظر گرفته شد. شکل ماتریسی ایتن متدل بته   

 است:

[
 
 
 
 
 
𝐲𝟏

𝐲𝟐

𝐲𝟑

𝐲𝟒

𝐲𝟓

𝐲𝟔]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐗𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝐗𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝐗𝟐 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝐗𝟒 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝐗𝟓 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝐗𝟔]

 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
𝐛𝟏

𝐛𝟐

𝐛𝟑

𝐛𝟒

𝐛𝟓

𝐛𝟔]
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
𝐙𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝐙𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝐙𝟑 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝐙𝟒 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝐙𝟓 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝐙𝟔]

 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
𝐚𝟏

𝐚𝟐

𝐚𝟑

𝐚𝟒

𝐚𝟓

𝐚𝟔]
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
𝐞𝟏

𝐞𝟐

𝐞𝟑

𝐞𝟒

𝐞𝟓

𝐞𝟔]
 
 
 
 
 

 (2  )                

 

ها برای نوبت زایتش اول   مشاهده 𝐲𝟔تا  𝐲𝟏(،2در مدل )

هتای طترح مربتوط بته نوبتت       ماتریس 𝐗6تا  𝐗1تا ششم  

فاتل  -ستال -زایش اول تا ششم )آثتار ثابتت شتامل  گلته    

بردار  𝐛6تا  𝐛1لین تلقیح و سن زایش بودند(  زایش، ماه او

 𝐙6تتا   𝐙1بردار آثار ژنتیکی افزایشی و  𝐚6تا  𝐚1آثار ثابت  

هتای طترح بترای آثتار ژنتیکتی افزایشتی هستتند.         ماتریس

 صور  رابعة زیر بود: ( به2ماتریس )کو(واریانس در مدل )

Var [
𝐚
𝐞
]= [

𝐀 ⊗ 𝐆 0
0 𝐈 ⊗ 𝐑

]  (3)                            

، ماتریس )کو(واریانس ژنتیکی بتین رکوردهتا   𝐆که در آن، 

، متاتریس  𝐑هتای مختلتف زایتش      در نوبتت  6×6با ابعاد 
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در  6×6ها بتا ابعتاد    ماندة رکورد )کو(واریانس بین آثار باقی

 :ضرب کرونکر است.⊗های مختلف زایش و  نوبت

اولتین تلقتیح حیتوان در    (، فاصلة زایش تتا  3در مدل )

عنوان صتفتی تکرارشتونده در    های مختلف زایش، به نوبت

طول زمان در نظر گرفته شد. مدل تابعیت تاادفی با چنتد  

ای لژاندار با درجة براز  دو و سه برای آثار ژنتیکی  جمله

عنتوان   افزایشی و محیط دائمی بررسی شد. نوبت زایش بته 

 (.4عامل زمان استاندارد شد )رابعة 

p∗ = −1 + 2(
pi −pmin

pmax−pmin
)  (4 )  

امتین   pi :i: نوبت زایش استاندارد شده ∗p( 4در رابعة )

کمترین و بیشترین نوبت زایش  pmaxو  pminنوبت زایش 

 هستند.

 ( به شکل زیر است:3فر  ماتریسی مدل )

𝐲 = 𝐗𝐛 + 𝐙𝟏𝐚 + 𝐙𝟐𝐩𝐞 + 𝐞 (5)  

بتردار ضترای  تابعیتت تاتادفی      𝐩𝐞و aبتاال  در مدل 

و  𝐙𝟏ترتی  برای آثار ژنتیک افزایشتی و محتیط دائمتی      به

𝐙2 های طرح مربوط بته آثتار ژنتیکتی افزایشتی و      ماتریس

محیعی دائمی فرد هستند و سایر اجزای مدل همانند متدل  

( به شترح  3تکرارپذیر و چند صفتی است. فرضیا  مدل )

 زیر است:

E [

𝐗𝐛
𝐚
𝐩𝐞
𝐞

]= [

𝐗𝐛
𝟎
𝟎
𝟎

]  , v (a) = 𝐊a ⊗A, v (pe) = 𝐊pe ⊗ 𝐈nr 

, v (e) =𝐑  (6 )  

𝐊a  و𝐊pe کواریتتانس بتتین -ترتیتت  متتاتریس واریتتانس بتته

ضرای  تابعیت تاتادفی آثتار ژنتیکتی افزایشتی و محتیط      

: متاتریس  𝐑های براز  دو و سته هستتند     دائمی با درجه

مانتده روی قعتر آن    عری است که اجزای واریتانس بتاقی  ق

هتای متدل    گیرد. بقیة اجزای مدل، هماننتد فرضتیه   قرار می

 چند صفتی هستند.

 WOMBATافتزار   پارامترهای ژنتیکی با استفاده از نتر  

دلیل یکسان نبودن آثار تاادفی و ثابت  برآورد شدند. به [9]

متتایی در ن هتتای مختلتتف ، ستتا تار تتتابع درستتت در متتدل

های متفاو  نیز یکسان نبتود. بنتابراین بترای مقایستة      مدل

استتفاده   ((Bayes Factor (BF)ها از معیار فاکتور بیتز   مدل

 Bayesian ( BICشتتتد. از معیتتتار اطالعتتتا  بیتتتز )) 

Information Criterion در محاستتبه )BF   استتتفاده شتتد

[7.]BF  ( 2( نسبت به متدل ) 1مدل( )BF12    بته صتور )

 ر محاسبه شد: زی
P ( 1 مدل )

P ( 2 مدل )
 = BF12 

BIC 1مدل  - BIC 2مدل  = -2lnBF21 

BF21 = e
(BIC 1مدل −BIC 2مدل  )/2

 

BF12 = 
1

BF21
 

دهندة برتری بستیار   باشد نشان 10بزرگتر از  BF12اگر 

 دار مدل اول بر مدل دو  است. معنی

 

 نتايج و بحث

شده در  های بررسی ن فاصلة زایش تا اولین تلقیح دا میانگی

روز بود که بیشتتر از مقتدار گتزار      105این تحقیق برابر 

[ و 3های هلشتاین استاانیا ]  روز( در جمعیت گاو 83شده )

روز( در جمعیت  87همچنین بیشتر از مقدار گزار  شده )

[ است. میانگین فاصتلة زایتش تتا اولتین     5گاوهای کانادا ]

، 111ترتی  برابر  های زایش اول تا ششم به قیح در نوبتتل

روز محاسبه شد. زیاد بودن فاصلة  83و  83، 112،84، 113

های زایش اول تا سو   زایش تا اولین تلقیح گاوها در نوبت

های زایش چهار  تا ششم ممکن استت   در مقایسه با نوبت

هتای   دلیل حتذ  یتا رونتد ژنتیکتی و فنتوتیای در گلته       به

هتای زایتش    هایی که در نوبتت  شده باشد. حذ  دا  عالعهم

پایین، فاصلة زایش تا اولین تلقیح آنها بیشتر باشتد، ستب    

هتای زایتش بعتدی     کاهش میانگین ایتن صتفت در نوبتت   

هتایی   شود. میانگین فاصلة زایش تا اولین تلقیح برای دا  می

که برای هر شش نوبت زایتش بترای ایتن صتفت رکتورد      
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، 86ترتی  برای نوبت زایش اول تا ششتم برابتر    داشتند، به

روز محاسبه شد. ایتن نتتاین نشتان     66و  66، 67، 83، 96

هتای زایتش اول تتا ستو ،      هایی کته در نوبتت   دهد دا  می

میانگین فاصله زایش تتا اولتین تلقتیح آنهتا پتایین بتود در       

های زایش چهار  تا ششم نیز نسبت به میتانگین کتل    نوبت

 یانگین کمتری برای این صفت هستند.جمعیت، دارای م

مدل چند صفتی نسبت بته ستایر    BICو 2logL-مقادیر 

مدل چند  BFها،  ها کمتر بود. همچنین در مقایسة مدل مدل

دار بود. بعد از مدل چند  ها معنی صفتی نسبت به سایر مدل

مدل  BICکمتری داشت.  BICصفتی، مدل تابعیت تاادفی

از  سته بترای اثتر ژنتیکتی     تابعیت تاادفی با درجتة بتر  

مدل تابعیت تاادفی با درجة براز   BICافزایشی، کمتر از

 01/0دار بود) این دو مدل معنی BICدو بود و ا تال  بین 

P<     بنابراین پارامترهای ژنتیکی مربتوط بته متدل تابعیتت .)

تاادفی با درجة براز  سه، برای آثار ژنتیکتی افزایشتی و   

 (.2ول محیعی دائمی گزار  شد )جد

نشتان داد کته متدل چنتد      قیت تحق نیا از حاصلنتاین 

شده در برآورد اجزای  های بررسی صفتی نسبت به سایر مدل

واریانس برای صفت فاصلة زایش تتا اولتین تلقتیح کتارایی     

[ معابقتت دارد. در  8بهتری دارد که با نتاین معالعتا  قبتل ]  

تاادفی با  آنالیز تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی، مدل تابعیت

تری  درجة براز  سه برای آثار ژنتیکی افزایشی مدل مناس 

[. 10نسبت به مدل با درجة براز  دو گزار  شتده استت ]  

برای تعداد روزهای بتاز، متدل تابعیتت تاتادفی بتا درجتة       

براز  دو برای آثار ژنتیکی افزایشی مدل بهتتری نستبت بته    

 [. در مقایستتة4درجتتة بتتراز  ستته گتتزار  شتتده استتت ] 

های چنتد صتفتی بتا تابعیتت تاتادفی نتتاین متفتاوتی         مدل

عنتوان ماتال صتحت متدل تابعیتت       گزار  شده استت. بته  

در مقایسته  درصد  9/5تاادفی در آنالیز صفا  رشد در گاو 

[. ایتن در حتالی استت کته     9با مدل چند صفتی بیشتر بتود ] 

اند، برای آنالیز صفا  مرتبط بتا   بر ی محققین گزار  کرده

گاو مدل چند صفتی بهتر از متدل تابعیتت تاتادفی    رشد در 

 [.11است ]

 

 1ژنتیکی افزايشی با مدل تکرارپذير و چندصفتیبرای آثار  3و  2های برازش  رگرسیون تصادفی با درجه . مقايسه مدل2جدول 

 P Log L BIC BF مدل

RR2 9 79/284889- 15/569880 100BF41=> 

RR3 15 86/284844- 33/569857 100BF42=> 

Rep 3 95/285207- 43/570449 100BF43= > 

Mul
 42 87/282103- 47/564676  

1 P : ،تعداد پارامترLog Lنمایی،  : لگاریتم درستBIC معیار اطالعا  بیز و :BFفاکتور بیز : 

 

تابع کواریانس و همبستگی ژنتیکی بین ضرای  تابعیت 

استت. همبستتگی   ( نشان داده شتده  3تاادفی در جدول )

( بتا ضتری    b0ژنتیکی منفی متوسعی بین عرض از مبتدا ) 

( و همبستتگی ژنتیکتی   b2( و ضری  درجته دو ) b1 عی)

(. بتا  3برآورد شد )جتدول  b2و  b1منفی باالیی بین ضرای 

توجه بته همبستتگی ژنتیکتی منفتی بتین ضترای ، انتظتار        

رود  مقدار فاصلة زایش تا اولتین تلقتیح گاوهتایی کته      می

ای فاصلة زایش تا اولین تلقتیح ارز  اصتالحی بتاالیی    بر
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های بعدی کاهش یابد. درصد مقتادیر ویتژه    دارند، در دوره

دهتد،   تابع کواریانس ضرای  تابعیتت تاتادفی نشتان متی    

درصد تغییرا  ژنتیکی فاصلة زایش تا اولتین تلقتیح    1/81

 9/18شود. ایتن در حتالی استت کته      توصیف می b0توسط 

و بختتش نتتاچیزی از  b1ژنتیکتتی توستتط  درصتتد تغییتترا 

 b2تغییرا  ژنتیکی فاصلة زایتش تتا اولتین تلقتیح توستط      

شود. بنابراین انتخاب براساس تابع ویژة عترض   تشریح می

دست آمتده بترای    از مبداء سب  تسریع در پاسا ژنتیکی به

 فاصلة زایش تا اولین تلقیح  واهد شد.

زایتش تتا    پذیری برآورد شده برای صفت فاصلة وراثت

اولین تلقیح، در مدل تابعیت تاادفی روند نزولی و  عتی  

نوبتت  در  08/0پتذیری از   کته مقتدار وراثتت    طوری دارد به

ششم کاهش یافته است نوبت زایش در  03/0اول به  زایش

پذیری برآورد شده در آنالیز چند صفتی  (. وراثت4)جدول 

، ولتی  نیز از نوبت زایش اول تا پنجم روندی نزولی داشت

در نوبت زایش ششم بیشترین مقدار بترآورد شتد )جتدول    

پتذیری در پتنن زایتش اول در دو متدل      (. مقادیر وراثتت 5

تابعیت تاادفی و آنالیز چند صفته، تاحدی مشابه یکتدیگر  

استتت. ایتتن رونتتد نزولتتی و  عتتی مشتتاهده شتتده بتترای  

هتا   دلیل حذ  دا  پذیری برآورد شده ممکن است به وراثت

هایی کته در نوبتت زایتش اول دارای     که دا  طوری باشد  به

دلیتل حتذ     های زایتش بعتدی بته    رکورد بودند در نوبت

ا تیاری یا غیرا تیاری فاقد رکورد باشند. همچنین سا تار 

توانتد دلیتل دیگتری بتر الگتوی       شده نیتز متی   دادة استفاده

پتتذیری بتترآورد شتتده باشتتد  مشتتاهده شتتده بتترای وراثتتت

شده بیشترین تعتداد رکتورد    های استفاده که در داده طوری به

( مربوط بته نوبتت زایتش اول و کمتترین تعتداد       52880)

 ( مربوط به نوبت زایش ششم بود.7462رکورد )
 

. واريانس ژنتیکی افزايشی )قطر اصلی(، كواريانس )پايین قطر اصلی( و همبستگی ژنتیکی )باالی قطر اصلی( بین ضرايب 3جدول 

 .رصد مقادير ويژه تابع كواريانس ضرايب تابعیت تصادفیتابعیت تصادفی و د

 درصد مقادیر ویژه 3 2 1 درجه براز 

1 49/89  - 22/0  - 35/0  11/81  

2 - 89/9  98/20  - 82/0  88/18  

3 - 48/4  - 03/5  76/1  01/0  
 

 های قطر اصلی( بین نوبتو همبستگی فنوتیپی )پايین  ()قطر اصلی(، همبستگی ژنتیکی )باالی قطر اصلی پذيری . وراثت4جدول 

 زايش در آنالیز تابعیت تصادفی

 6 5 4 3 2 1 نوبت زایش

1 081/0 93/0 72/0 47/0 27/0 12/0 

2 14/0 06/0 92/0 76/0 60/0 48/0 

3 08/0 10/0 09/0 95/0 86/0 78/0 

4 04/0 08/0 12/0 05/0 97/0 93/0 

5 05/0 08/0 11/0 12/0 05/0 98/0 

6 10/0 09/0 09/0 10/0 11/0 03/0 
 .005/0های فنوتیای کمتر از   همبستگی عای معیار و 2/0تا  02/0های ژنتیکی بین  همبستگی عای معیار، 01/0ها کمتر از  پذیری وراثت  عای معیار. 1   
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های  بین نوبتپذيری )قطر اصلی(، همبستگی ژنتیکی )باالی قطر اصلی( و همبستگی فنوتیپی )پايین قطر اصلی(  . وراثت5جدول 

 زايش در آنالیز چند صفته.

 6 5 4 3 2 1 نوبت زایش

1 081/0 85/0 78/0 75/0 61/0 08/0 

2 11/0 08/0 88/0 67/0 55/0 45/0 

3 09/0 10/0 05/0 75/0 78/0 61/0 

4 08/0 10/0 12/0 06/0 72/0 48/0 

5 07/0 10/0 09/0 11/0 04/0 41/0 

6 02/0 09/0 11/0 08/0 09/0 10/0 

 .02/0های فنوتیای کمتر از  همبستگی عای معیار ، 18/0تا  06/0های ژنتیکی بین  همبستگی عای معیار، 01/0ها کمتر از  پذیری وراثت .  عای معیار1
 

پذیری برآورد شتده در متدل تکرارپتذیر     مقدار وراثت

و مقتتتدار تکرارپتتتذیری برابتتتر    055/0±004/0برابتتتر 

پذیری در مدل تکرارپذیر  تبود. مقدار وراث 005/0±11/0

پتذیری بترآورد شتده در نوبتت      تقریباً برابر مقدار وراثتت 

زایش چهار  و پنجم در مدل تابعیت تاادفی و برابتر بتا   

پذیری برآورد شده در نوبت زایتش ستو  در    مقدار وراثت

مدل چندصفتی است. در معالعا  انجا  شده توسط سایر 

پذیری فاصتلة   ر وراثتمحققین با استفاده از مدل تکرارپذی

گتزار  شتده    05/0و  058/0زایش تا اولین تلقیح برابتر  

[ که با نتاین تحقیق حاضر معابقت دارد. رونتد  3،2است ]

 72تتا   24پذیری روزهای باز از سن  افزایشی برای وراثت

ماهگی در گاوهای هلشتاین آمریکا گتزار  شتده استت    

لتیکن بر تی   [ که با نتاین تحقیق حاضر مغایر  دارد. 4]

پذیری روزهای بتاز   دیگر از محققین روند تغییرا  وراثت

ای شتکل   های زایش مختلف را باور  زنگولته   در نوبت

پتذیری در نوبتت    گزار  کرده که بیشترین مقدار وراثتت 

پذیری تعتداد   [. وراثت8زایش چهار  گزار  شده است ]

تلقیح به ازای هر آبستتنی از نوبتت زایتش اول تتا نوبتت      

دهتم    ش ششم روندی نزولی و ساس تا نوبتت زایتش  زای

[. در تحقیتتق 10رونتتدی صتتعودی گتتزار  شتتده استتت ]

پذیری در مدل تابعیت تاتادفی و چنتد    حاضر نیز وراثت

 نوبتت از  صفتی چند مدل درصفتی روندی نزولی دارد و 

 داشت.  یصعود یششم روند زایش نوبتپنجم تا  زایش

ی مختلتف زایتش   ها نوبتهای ژنتیکی بین   همبستگی

بتود و ایتن در حتالی استت کته       97/0تتا   12/0در دامنه 

بتترآورد شتتد.   12/0هتتای فنتتوتیای کمتتتر از   همبستتتگی

هتای ژنتیکتی بتاالیی     های نزدیک به هم همبستتگی  زایش

هتای مختلتف زایتش     داشتند و با افزایش فاصله بین نوبت

های ژنتیکی کاهش یافت. بیشتترین همبستتگی    همبستگی

دو نوبت زایش متوالی )نوبتت زایتش اول بتا     ژنتیکی بین

نوبت زایش دو ، نوبت زایش دو  با نوبت زایش ستو  و  

...( بود و کمترین همبستگی ژنتیکی بین نوبت زایتش اول  

های پنجم و ششم بود. همبستتگی ژنتیکتی    با نوبت زایش

متوسط تا باال بیانگر آن است کته انتختاب بترای کتاهش     

هتای اول   قتیح در نوبتت زایتش   فاصلة زایش تتا اولتین تل  

هتای   تواند سب  پاسا ژنتیکی مناس  در نوبت زایتش  می

هتای   دیگر شود و مقدار پاسا بتا افتزایش فاصتلة نوبتت    

هتای ژنتیکتی بتین     شود، چرا که همبستگی زایش کمتر می

(. پتایین  5و  4است )جدول های زایش دورتر پایین  نوبت

ین تلقتیح بتین   بودن همبستگی فنوتیای فاصلة زایش تتا اولت  

نوبت های زایش بیانگر ایتن استت کته عوامتل محیعتی و      

های متدیریتی مبنتی بتر تعویتق      مدیریتی نظیر تامیم گیری
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تلقیح دا  بعد از زایش یا تسریع تلقیح دا  بعد از زایتش بتا   

ستازی   هتای تولیتد مالتی ماننتد همزمتان      استفاده از تکنیک

 فحلی، بر فنوتیپ این صفت د یل بودند.

هتای   صفتی، همبستگی ژنتیکی بین نوبت الیز چنددر آن

زایش نزدیک به هم بیشتر بود و بتا افتزایش فاصتله بتین     

یابتد.   های زایش مقدار همبستگی ژنتیکی کاهش می نوبت

مقادیر همبستگی ژنتیکی در آنالیز چنتد صتفتی در اغلت     

های ژنتیکی برآورد شده با  موارد کمتر از مقادیر همبستگی

اادفی است. همانند مدل تابعیت تاتادفی،  مدل تابعیت ت

در آنالیز چند صفتی نیز کمترین مقدار همبستگی ژنتیکتی  

بین نوبت زایتش اول و نوبتت زایتش ششتم و بیشتترین      

همبستگی ژنتیکی، بین نوبت زایش اول و دو  و نیز بتین  

نوبت زایش دو  و سو  برآورد شد. در آنالیز چند صتفتی  

هتتای زایتتش  ز در نوبتتتهمبستتتگی ژنتیکتتی روزهتتای بتتا

مختلف از کم تا متوسط گزار  شده است و بتا افتزایش   

ها کتم شتده    های زایش مقادیر همبستگی فاصله بین نوبت

[ که با نتاین تحقیق حاضر معابقت دارد. یکتی از  4است ]

فرضیا  مدل چند صفتی این است که تما  حیوانتا  در  

قیق یک زمان مشخ  رکوردگیری شده باشند. در این تح

عنوان زمان رکوردگیری تمتا  حیوانتا  در     نوبت زایش به

نظر گرفته شد. اگر زمتان رکتوردگیری حیوانتا  یکستان     

جای نوبت زایش از سن در هنگا   عنوان ماال به نباشد و به

زایتتش استتتفاده شتتود  ممکتتن استتت حیوانتتا  در ستتنین 

مختلفی رکوردگیری شوند که در ایتن حالتت استتفاده از    

ت تاادفی بر مدل چند صتفتی برتتری  واهتد    مدل تابعی

 داشت.

در متتدل تکرارپتتذیر، یتتک واریتتانس ژنتیکتتی و یتتک 

شود. این در حالی استت   واریانس محیط دائمی برآورد می

که در مدل تابعیت تاتادفی واریتانس ژنتیکتی و محتیط     

شود که  ای برای هر نوبت زایش برآورد می دائمی جداگانه

تابعیتت تاتادفی بتر متدل     توانتد دلیتل برتتری متدل      می

تکرارپذیر باشد. در مدل تکرارپذیر  فترض اساستی ایتن    

است که همبستگی ژنتیکی رکوردهای تکرار شده فاصتلة  

مختلف برابر یک های زایش زایش تا اولین تلقیح در نوبت

هتای   های ژنتیکی برآورد شتده در نوبتت   است. همبستگی

ی در زایش مختلف در مدل چند صفتی و تابعیتت تاتادف  

اغل  موارد در حد متوسعی است که بیانگر آن است کته  

فرض مدل تکرارپذیر برای صفت فاصله زایش تتا اولتین   

تلقیح صحیح نیست. به طور کلی، نتاین این تحقیق نشتان  

هتای   داد که صفت فاصلة زایش تا اولین تلقتیح در زایتش  

مختلف صفت مشابهی نبوده و بترای ارزیتابی ژنتیکتی آن    

 از مدل چند صفتی استفاده شود.بهتر است 
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Abstract 

In order to estimate the genetic parameters for days from calving to first service (DFS) in Iranian Holstein 

cattle by using repeatability, multiple-trait (MT) and random regression (RR) models, 159, 482 records of 

parities 1 to 6 collected during 1981 to 2013 and distributed over 33 large Holstein herds were used. 

Bayesian information criterion of MT model was lower than other models and Bayesian factor of MT 

model was significant compared to other models (p<0.05). Estimates of heritability of DFS with RR 

model decreased from parity 1 (0.09±0.01) to parity 6 (0.03±0.01). Estimated heritability by MT model 

decreased from parity 1 (0.08) to parity 5 (0.04) and increased in parity 6 (0.10). The obtained heritability 

using repeatability model was 0.055±0.01. Genetic correlations between DFS in different parties were 

reduced continuously with increasing distance between parities in RR and MT models. Overall, the result 

of this study indicates that multiple trait model performs better than other models in estimation of genetic 

parameter for DFS. 

Keywords: fertility, genetic evaluation, genetic parameters, Holstein cattle 
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