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  دهيچک

 ،۱۳۸۵ تا ۱۳۷۵ يهاسال  کشور طي دامآوري شده توسط مرکز اصالح نژادجمع يرکوردها از ،قين تحقيدر ا
ها داده. دي گرداستفاده ير وچربيد شي تولصفاتپذيري و تکرارپذيري وراثت، انسي واريهالفهؤمجهت برآورد 

ک مدل يتحت  به طور جداگانه يردهي هر دوره شيدر مدل اول رکوردها. ديز گرديمدل متفاوت آنال توسط سه
ک مدل سه يتحت با هم  يردهي دوره شسه در  يک صفتيدر مدل دوم رکوردها .شدز ي آنالرهيمتغ تک يوانيح

 يريپذوراثت. ديز گرديرکورد آنال  توسط مدل تکراريردهيسه دوره ش يوم رکوردهاسدر مدل  و رهيمتغ
 در و ١٧٧/٠ و ٢٢١/٠، ٢٧٥/٠ب ي به ترتمتغيرهدر مدل تک  اول تا سوم يردهي شيدوره ها در ريد شيصفت تول

 مدلدر ر يد شي صفت توليريذ و تکرارپيريپذوراثت. ديبرآورد گرد ٢٥٨/٠ و ٢٧٢/٠، ٢٧٥/٠ متغيره سه مدل
 اول يردهي شيدوره هادر  يد چربي صفت توليريوراثت پذ .ديبرآورد گرد ٤٤/٠و  ٢٢/٠ بي به ترتتکرار رکورد

 برآورد ١٨/٠ و ٢١/٠، ٢٢/٠ متغيره و در مدل سه ١٤/٠ و ١٨/٠، ٢٢/٠ب يترت بهمتغيرهتا سوم در مدل تک 
 برآورد ٣٧/٠ و ١٩/٠ب ي در مدل تکرار رکورد به ترتيد چربيل صفت تويري و تکرارپذيريپذوراثت. ديگرد
 به علت متغيرهچند  هيتجزکه  نمودنتيجه گيري ن يتوان چنين پژوهش ميدست آمده از اج بهيبا کمک نتا .ديگرد

 دي صفات توليکي ژنتي برآورد پارامترهايبرا،  اوليردهياساس دوره ش برواناتيحذف ح اثرگرفتن در نظر 
  . باشدي متر مناسب  چربيشير و

      
  رهيمدل چند متغ  تکرارپذيري، توليدشير، توليد چربي،،پذيريوراثت :هاي کليديواژه
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Abstract 

In this study records that collected by animal breeding center From 1996 to 2007, were used to 

estimate variance components, heritability and repeatability for milk and fat yields. Records were 

analyzed using three different models. In the first model, records of each lactation were analysed 

using an independent univariate animal model. Records of each trait in different lactations were 

analyzed together using a three variable model in model two, and a repeated records model in third 

model. Heritability estimations for milk yield in the first three lactations were 0.275, 0.221 and 

0.177, using the first model and 0.275, 0.272 and 0.258, using three variable model, respectively. 

Moreover, heritability and repeatability estimates for milk yield in repeated record model were 0.22 

and 0.44, respectively. Heritability of fat yield in the first three lactations were estimated as 0.22, 

0.18 and 0.14, using first model, and 0.22, 0.21 and 0.18, using three variables model, respectively. 

Moreover, heritability and repeatability estimates for fat yield in repeated record model were 0.19 

and 0.37, respectively. Using the results of this study it could be concluded that multivariate 

analysis is the best model for estimating the genetic parameter of milk and fat yield, because it 

considers the effects of selection bias according to the first lactation. 

 
Keywords: Heritability, Repeatability, Milk yield, Fat yield, Multivariate model 
 

  مقدمه
 ينـ يش ب ي در پـ   يمهمـ  نقـش     صـفات  انسيـ  وار يهامؤلفه

 اصالح  يها برنامه ي، طراح واناتي ح ي اصالح يها شارز
.  صـفات دارد   يکـ ي ژنت تغييـرات   رونـد  ينيش ب ي و پ  يادنژ

 هـستند کـه در   يجـزو صـفات  ، ير و چرب  يد ش يصفات تول 
 ي اکثـر گاوهـا دارا   لـذا   و  گاوها تکـرار شـده     يطول زندگ 

  معمـوالً گاوهـا  .ن صـفات هـستند  يـ  اين رکورد بـرا  يچند
حـذف    اول يردهي دوره شـ   ير و چربـ   يد ش يبراساس تول 

 ي بـرا رهيمتغدر صورت استفاده از مدل تک        و  شوند يم
 توانـد   يمـ ن امـر    ي ا ،يردهيهر دوره ش   يز رکوردها يآنال

ن يـ  ا ي بعـد  يردهي ش ي دوره ها  يريوراثت پذ  برآورد   در
 از  ن تـر  يي پـا  ير گذاشـته و باعـث برآوردهـا       يتـأث صفات  

 د گــردبــاالتر يردهي شــيدوره هــا ي بــرايمقــدار واقعــ
روش  .)۱۳۷۹ ي و جهانـــشاه۱۹۹۲ ويــشر و تامــسون  (
از اسـتفاده   ن گونه صفات    ي ا يز رکوردها ي آنال يبراگر  يد

شـود    در اين مدل فرض مـي     .  باشد يمرکورد   مدل تکرار 
ــش   ــي افزاي ــانس ژنتيك ــه واري ــفات در دورهيك ــاي   ص ه

شيردهي مختلف يكسان بـوده و همبـستگي ژنتيكـي يـك            
از  .ف برابر يـك اسـت     هاي شيردهي مختل    صفت در دوره  

 در صـفت ک يـ  مختلـف  يتکرارهـا   تـوان  يمـ گر  ي د يسو
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 ٦٣...                                                                                       برآورد وراثت پذيري و تکرارپذيري صفات توليد شير و چربي گاوهاي 

 نـوع    در نظر گرفت کـه از نظـر        يمتفاوتوان را صفات    يح
 بـا   .)۱۹۹۴دوکروک،  ( دارند ييتفاوتها کنترل کننده    يژنها

 هر صفت را بـه  ي که تکرارهامتغيرهاستفاده از مدل چند     
  تـوان  يرد هـم مـ    يـ  گ ي در نظـر مـ     يعنوان صفات متفاوت  

 يردهيسـاس دوره شـ   ابـر   وانات  يحذف ح  از   يب ناش يار
در نظـر گرفـت و    يکـ ي ژنتيا در برآورد پارامتره   ي را قبل

ن دوره ي بـ  يطـ ي و مح  يکي ژنت ي ها يهمبستگ توان   يهم م 
 ويـشر و تامـسون  ( مختلف را برآورد نمود   يردهي ش يها

در اکثـــر   امـــروزه.)۲۰۰۱ و ددکـــوا و همکـــاران ۱۹۹۲
 استفاده يدي صفات توليابيز اريبران مدل  ياز ا کشورها  

ن يـ هـدف از ا    .)۲۰۰۱ و اينتربـول     ۲۰۰۴مارک  (  گردد يم
ه سمدل هاي چند متغيره در مقايـ       کارآيي يبررس،  قيتحق

 يکـ ي ژنتي برآورد پارامترها با مدل هاي يک متغيره براي     
  .بود ير و چربيد شيصفات تول

  
   مواد و روش ها

ــدر ا      ــورد٢٦٤٠٨٠ن پــژوهش از ي ــير و تو  رک ــد ش لي
 رأس ١٤٠٥٦٢ اول   يردهيمربوط به سـه دوره شـ       چربي

 ، گله٤٣٠ در ١٣٨٥ تا ١٣٧٥ ي سالهاي، که طنيگاو هلشتا
 شده بود، يتوسط مرکز اصالح نژاد دام کشور جمع آور 

 روز و ٣٠٥ ركوردهــا قــبالً بــر اســاس .ديــاســتفاده گرد
از ق يـ ن تحقيـ در ا.   دوبار دوشش تـصحيح شـده بودنـد       

يوانـاتي اســتفاده گرديـد كــه سـن آنهــا در    ركوردهـاي ح 
ركوردهـاي دوره  .  ماه بود٢٠-٤٠زايش اول در محدوده  

هاي قبلـي در      شيردهي دوم و سوم به شرط وجود دوره       
 فـصل حـاوي     -سال - گروههاي گله  .آناليز وارد گرديدند  

همچنــين از ركــورد . نــد ركــورد حــذف گرديد٥كمتــر از 
وزهاي شيردهي آنها حيواناتي استفاده گرديد كه حداقل ر   

 حيوانـــات بـــا پـــدر و مـــادر نـــامعلوم و .ود روز بـــ٩٠
ركوردهاي حاوي خطاهاي آشكار در تاريخ تولد و تاريخ     

 در نظـر گـرفتن روابـط    يبـرا  .زايش نيز حـدف گرديدنـد    
ل شجره کامل که توسـط  يوانات از فاين ح ي ب يشاونديخو

ده بـود اسـتفاده     يـ  کشور ثبـت گرد     دام مرکز اصالح نژاد  

 ١ مــورد اســتفاده در جــدول يســاختار داده هــا .ديــگرد
  .نشان داده شده است

  
   ساختار داده هاي مورد استفاده-1جدول 

  نعداد رکوردها 264080
 تعداد حیوانات در شجره 227036

 تعداد نرها 3751

 تعداد گله  430

 سال زایش 10

 فصل زایش 4

  فصل- سال - گروههاي گله  5775

  
ره يـ ک متغ يـ ل  يـ ه و تحل  يـ  تجز ير بـرا  يـ  ز يمدل آمـار      

  :ديگرد استفاده
            ijk i j j ijky = + HYS + b(Age - Age ) a eµ + +            
ر يد ش ي مشاهده مربوط به رکورد تول     Yijkن مدل   يدر ا      
 bش ،   يفصل زا  - سال – اثر ثابت گله     HYSi ،   يا چرب يو  

 از سـن در هنگـام   يا چربـ يـ ر  يد شـ  يـ ت تول يـ ب تابع يضر
aش ،   يزا j  وان ي مربوط به ح   يشي افزا يکي ژنت ياثر تصادف 
  . باشدي خطا مي اثر تصادفeijk و
  :ر استي معادله مدل به صورت زياضيد ريام

                        i jE(y)= + HYS + b(Age - Age )µ 
  V(y)= ZGZ R′ +       ،E(e)= 0     ،       E(a)= 0 

                           
2

2

0
0

a

e

a A
var

Ie
σ

σ
  

=   
   

 

 هـر دوره    يره، رکوردهـا  يل چند متغ  يه و تحل  يدر تجز     
 در نظـر گرفتـه   يوان به عنوان صفات متفاوت ي ح يردهيش

 اثرات ثابت و تصادفي بکار رفته در ايـن مـدل ماننـد           .شد
آورد شده  انس بر ي وار ياز مؤلفه ها   .مدل تک متغيره بود   

ش بـرآورد  يره بـه عنـوان پـ   يـ ل تـک متغ  يه و تحل  يدر تجز 
  .ديره استفاده گرديل سه متغيه و تحلي تجزيبرا
ر ي به شرح زيسيره به شکل ماتر   يمعادله مدل سه متغ       

            :است
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2 2 2

33 3
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2 2 2

3 3 3

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

y bX
y X b

Xy b

a eZ
Z a e

Z a e

    
    =    
        

    
    +     
         

+
  

  : در آنکه
1y=به اولين دوره شيردهي حيوانرکورد مربوط   
2y=رکورد مربوط به دومين دوره شيردهي حيوان   
3y= رکورد مربوط به سومين دوره شيردهي حيوان  

3 2 1X ,X ,X= ماتريــسهاي ضــرايب عوامــل ثابــت بــراي
  دوره هاي شيردهي مختلف

3 2 1Z ,Z ,Z=       ماتريسهاي ضرايب عوامل تصادفي بـراي 
  دوره هاي شيردهي مختلف

3 2 1b ,b ,b=اثر عوامل ثابتيبردارها   
3 2 1a ,a ,a=واناتي حي اصالحي ارزشهايها بردار  
3 2 1e ,e ,e=ماندهي باقات اثريهابردار  

  کوواريانس معادلـه   -س واريانس اميد رياضي و ماتري       
  : به شرح زير استمدل

                   V(y)= ZGZ R′ +       ،        E(y)= Xb  

1 11 12 13

2 21 22 23

31 32 333

* * *
* * *
* * *

a g A g A g A
var a g A g A g A G

g A g A g Aa
= =

   
   
   
     

                    

1 11 12 13

2 21 22 23

31 32 333

e r r r
var e r r r

r r re
R=

   
    =   
     

  

وبـا  ق مدل تکرار رکورد يز از طريل نيه و تحليک تجز ي    
  : ر انجام گرفت ياستفاده از مدل ز

ijk i j j j ijkY = + HYS + b(Age - Age ) a p eµ + + +  
 نکـه يبجـز ا  قبل بـود    يها مانند مدل  زي ن ن مدل ي ا ياجزا     

pj    يوان مـ يـ  مربـوط بـه ح  ي دائمـ  يطـ ي مح ي  اثر تـصادف 

 ير مـ  يـ ز به شرح ز   ين مدل ن  ي معادله ا  ياضيد ر ي ام .باشد

0                                    :باشد

0

y Xb

E a

e

=

   
   
   
      

   

                

2

2

2

0 0
0 0
0 0

a

p

e

a A
var p I

e I

σ
σ

σ

  
   =   
     

  

براي تجزيه و تحليل يـک و سـه متغيـره از الگـوريتم                   
AIREML) ــزار ) ۱۹۹۵ تامـــسون و جانـــسون ــرم افـ نـ

WOMBAT 1.0)  ِمِيــرa,b۲۰۰۷ ( تحــت سيــستم عامــل
 جهـت توقـف     يار همگرائـ  يـ مع . اسـتفاده گرديـد    لينوکس
  . در نظر گرفته شد۱۰-۵ا تکراره

  
  ج و بحث ينتا

 توصيفي صفات توليـد شـير و چربـي در           يهاآماره       
 . نـشان داده شـده اسـت       ۲سه دوره شيردهي در جـدول       

ي تقريباً به نـصف   افزايش دوره شيردهتعداد رکوردها با  
کاهش يافته است که قسمتي از اين کاهش به دليـل حـذف    

. باشـد مي  يقبليردهي حيوانات بر اساس رکورد دوره ش   
در مقايسه با ميـانگين  ميانگين صفات توليد شير و چربي    

و ) ۱۳۷۹(صـفي جهانـشاهي     مطالعـه   در   هاي ارايه شـده   
کـه مـي توانـد نـشانگر رونــد      بـاالتر بـود   )۱۳۸۰(نظـري  

 .فنوتيپي مثبت براي اين صـفات در سـالهاي اخيـر باشـد            
راي روند ژنتيكـي مثبـت را بـ   ) ١٣٧٨(دادپسند طارمسري  

صفات توليد شير و توليد چربي بـا اسـتفاده از اطالعـات             
  .اين مركز گزارش كرده است

 بـرآورد   يکـ ي ژنت يانس و پارامترهـا   يـ  وار يمؤلفه ها      
 يهـا  توسـط مـدل   ير و چربـ يد شي صفات توليشده برا 
  ٤ و ٣ ول  ا در جـد    و تکراررکورد  رهي سه متغ  ،رهيتک متغ 

  . داده شده استنشان

  به تفکیک دوره شیردهی)  کیلوگرم(ه هاي توصیفی صفات تولید شیر و چربی  آمار-2جدول 
  تولید شیر  تولید چربی
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 ٦٥...                                                                                       برآورد وراثت پذيري و تکرارپذيري صفات توليد شير و چربي گاوهاي 

ضریب 
 (%)تغییرات

انحراف 
 استاندارد

  میانگین
ضریب 
 (%)تغییرات

انحراف 
 استاندارد

 دوره شیردهی تعداد رکوردها  میانگین

9/23 6/51 215  9/20 1429 6817  140562 1  
1/26 3/62 238  7/22 1715 7536  80511 2 

4/26 3/66 250  3/23 1824 7822  43007 3 

 کل 264080  7200 1643 8/22  228 4/59 02/26

وراثت پذيري صفت توليـد شـير در سـه دوره شـيردهي          
ــک   ــدل ت ــرهاول در م ــب متغي ــه ترتي  و ٢٢١/٠، ٢٧٥/٠ ، ب

 و  ٢٧٢/٠ ،   ٢٧٥/٠ به ترتيب    متغيره و در مدل سه      ١٧٧/٠
پــذيري وراثــت پــذيري و تکــرار .  بــرآورد گرديــد٢٥٨/٠

صفت توليد شير توسـط مـدل تکـرار رکـورد بـه ترتيـب               
وراثت پذيري صـفت توليـد      .  برآورد گرديد  ٤٤/٠ و   ٢٢/٠

 بـه  متغيـره چربي در سه دوره شيردهي اول در مدل تک       
ــدل ســه ١٤/٠ و ١٨/٠، ٢٢/٠ترتيــب  ــره و در م ــه متغي  ب
ــب  ــرآو١٨/٠ و ٢١/٠ ، ٢٢/٠ترتي ــد ب ــين . رد گردي همچن

وراثت پذيري و تکرار پذيري صفت توليد چربـي  توسـط    
 . برآورد گرديد  ٣٧/٠ و   ١٩/٠مدل تکرار رکورد به ترتيب      

ز تـک  ي در آنـال ي و چربـ   توليد شـير   اتوراثت پذيري صف  
ره با افزايش دوره شيردهي كـاهش يافتـه اسـت كـه            يمتغ

 ي صـف ،)١٩٩٢(شر و تامـسون  يـ  و اين روند در تحقيقـات    
مـشاهده  ز  يـ  ن )۱۳۸۰( وهمچنين نظري    )١٣٧٩ (يهانشانج

در دوره  محيطــيانس يــمقــدار وارافــزايش  .ده اســتشــ
 يکـ ي  اوليردهي نسبت به دوره شـ     و سوم   دوم يردهيش

مقـدار   .باشـد مـي    صـفات    يريل کاهش وراثت پـذ    ياز دال 
واريانس محيطي براي هر دو صـفت، در دوره شـيردهي           

ــيردهي اول  ــه دوره ش ــسبت ب ــر ٥/١ دوم ن ــزابراب  شي اف
 در حالي کـه واريـانس ژنتيکـي افزايـشي بـه              است داشته

 بخـشي از ايـن افـزايش        .همين نسبت افزايش نيافته اسـت     
ن يانگيـ ا بـاال بـودن م     يـ واريانس مي تواند به اثر مقيـاس        

 يردهي دوم نسبت بـه دوره شـ       يردهيصفات در دوره ش   
انس يــش در وارين افــزايــچــرا کــه ااول مربــوط باشــد، 

شر و تامـسون،    وي( باشد ي مشهود م  زي ن يشي افزا يکيژنت
 يردهي دوره شـ ي بـرا .)٢٠٠١ و ددکوا و همکاران،     ١٩٩٢

 نـسبت بـه     يپيانس فنـوت  يـ  و وار  يطـ يانس مح يـ سوم وار 
 کــه يش داشــته اســت در حــاليافــزا دوم يردهيدوره شــ

در  .بـا ثابـت اسـت   ي تقريشيـ  افزا يکـ يانس ژنت ياروزان  يم
محيطـي و بـه     انس  يـ  وار يردهيبا باال رفتن دوره ش    واقع  

 يدا کرده است در حال    يش پ ي افزا يپيانس فنوت ي وار تبع آن 
وراثـت   (يپيانس فنـوت  يـ  به وار  يکيانس ژنت يکه نسبت وار  

  در نظر نگرفتن    آن ليدل است که    پيدا کرده کاهش  ) يريپذ
و کاهش  (  ي قبل يردهيبر اساس دوره ش   وانات  يانتخاب ح 

 ي مـ  رهيـ ز تک متغ  ي در آنال  ) از آن    ي ناش يکيانس ژنت يوار
هاي   براي دوره  بدست آمده    يريجه وراثت پذ  يباشد در نت  

در  بـه علـت      رهيـ ز تـک متغ   ي در آنال  شيردهي دوم و سوم   
، يقبلحذف حيوانات براساس دوره شيردهي    نظر نگرفتن   

   .اريب خواهد بود
پذيري صفات در مدل تکرار رکـورد نـسبت      وراثت

 تـک متغيـره   به وراثت پذيري دوره شيردهي اول در مدل   
ــت  ــه اس ــاهش يافت ــر .ک ــاويوا وبرگ ــت ) ۱۹۹۸( دمات وراث

پذيري صفات توليـد شـير و چربـي را باسـتفاده از مـدل          
 و تکرارپـذيري ايـن   ۱۸/۰ و  ۲/۰تکرار رکورد بـه ترتيـب       

 ايــن . بــرآورد کردنــد۴۱/۰ و ۴۲/۰صــفات را بــه ترتيــب 
پذيري بـا اسـتفاده از داده هـاي چنـد دوره            كاهش وراثت 

وسط محققين ديگر نيز گزارش گرديـده اسـت         شيردهي ت 
 ).  ١٩٩٨ و داهلين و همكـاران       ١٣٧٨دادپسند طارمسري   (
   

   توسط مدل تک متغیره و سه متغیره(F) و چربی(M) مؤلفه هاي واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات تولید شیر- 3جدول 
  

2
aσ    2

eσ  
  

2 ( . )S Eh  
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  سه متغیره  تک متغیره    سه متغیره  تک متغیره    سه متغیره  تک متغیره  صفت
M1 363106 350511   953492 920280   )001/0(275/0 )001/0(275/0 

M2 421319 541424   1482740 1443800   )01/0(221/0 )01/0(272/0 

M3  427956 648699   1983000 1859600   )01/0(177/0 )01/0(258/0 

F1 752/270 61/267   428/962 361/951   )001/0(22/0 )001/0(22/0 

F2 36/332 42/372   1510 1405   )01/0(18/0 )01/0(21/0 

F3 7/334 56/414   2055 1880   )01/0(14/0 )01/0(18/0 

2
aσ :،2واریانس ژنتیکی افزایشی

eσ :،2واریانس خطاh : ضریب وراثت پذیري 

M1 ،M2 ، M3 به ترتیب صفات تولید شیر در دوره شیردهی اول، دوم و سوم و F1 ، F2 ، F3  به ترتیب صفات تولید چربی در دوره شیردهی
.اول، دوم و سوم هستند

  

  کی صفات تولید شیر و چربی توسط مدل تکرار رکورد مؤلفه هاي واریانس و پارامترهاي ژنتی- 4جدول 

(S.E)  R (S.E)  2h  2
eσ 

2
peσ 2

aσ صفت  

  د شیرتولی 362882 361426 912656 22/0) 005/0( 44/0) 002/0(

 تولید چربی 94/297 88/273 35/977 192/0) 004/0( 37/0) 002/0(

2
aσ :،2واریانس ژنتیکی افزایشی

peσ :،2واریانس محیطی دائمی
eσ :،2واریانس خطاh :،ضریب وراثت پذیريR :ضریب تکرارپذیري 

 
ناشـي از دخالـت منـابع       تواند  ميپذيري  كاهش وراثت  اين

سـيب    محيطي جديد در ركوردهاي شيردهي بعدي مثـل آ        
ــول د   ــرات ط ــوان، اث ــدگي حي ــزايش  دي ــشكي و اف وره خ

علـت  ) ١٩٨١(پـاول  و همكـاران       . باشـد   واريانس محيطي   
روش اســتفاده از  كــاهش ضــريب وراثــت پــذيري در    

ركوردهاي شير دهي بعدي را حـذف نـاقص اثـر عوامـل             
  .محيطي ذكر كردند

در آناليز سه متغيره واريانس افزايشي و خطا بـراي                
صفات توليد شير و چربي دوره شيردهي اول نـسبت بـه         
آناليز تک متغيره کاهش يافته اسـت ولـي نـسبت ايـن دو               

در نتيجـه  . کـسان اسـت  واريانس در هر دو آناليز تقريباً ي    
 بــه علــت وراثــت پــذيري صــفات در دوره شــيردهي اول

 در هـر دو آنـاليز   عاري بـودن از اريـب ناشـي از حـذف،       
 يطـ يانس مح يـ ز وار يره ن يز سه متغ  ي در آنال  .يکسان است 

. افتـه اسـت  يش ي افـزا يردهيش دوره شي با افزايپيو فنوت 

ر وانات حذف شده بين مدل به علت در نظر گرفتن ح     يدر ا 
 و با توجه به در نظـر گـرفتن          ي قبل يردهياساس دوره ش  

 ي بـرا يشيانس افزا يزان وار ي م ،يشاونديخوکامل  روابط  
ــ دوم و ســوم بيردهي شــيدوره هــا شتر از مــدل تــک ي

ش ين امـر باعـث افـزا    يـ ده است کـه ا    يره برآورد گرد  يمتغ
 .يده استره گردي نسبت به مدل تک متغيريوراثت پذ

 متغيـره با استفاده از مدل سه      ) ۲۰۰۱(و همکاران   ِددکوا   
براي رکوردهاي توليد شير دوره هـاي شـيردهي اول تـا        
سوم وراثت پذيري اين صفت را در سـه دوره شـيردهي            

  . برآورد کردند۳/۰ و ۲۸/۰، ۳/۰به ترتيب 
ورا ثت پذيري صفت توليـد      ) ۱۹۹۲(     ويشر و تامسون    

چنـد  دوره هاي شيردهي اول تـا سـوم را در آنـاليز      شير
در حاليکــه در ،  بــرآورد کردنــد۳/۰ و ۳۳/۰، /.۴متغيــره 

 بـراي ايـن     ۲۳/۰ و   ۲۹/۰،  ۳۹/۰آناليز تک متغيره مقـادير      
 درصـدي   ۱۰اين محققان کاهش    . صفات بدست آمده بود   
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در برآورد پارامترهاي ژنتيکي دوره هاي شـيردهي دوم          
 حالت در نظـر نگـرفتن رکوردهـاي دوره    يبراو سوم را    

ــيردهي اول، ــات بــر اســاس دوره     ش  بــه حــذف حيوان
  .شيردهي اول نسبت دادند

 وراثت پذيري صـفت توليـد       )۱۳۷۹( صفي جهانشاهي      
شير دوره هاي شيردهي اول تا سوم گاوهـاي هلـشتاين            

 و  ۲۳/۰،  ۲۷/۰کشور را در آناليز تک متغيـره بـه ترتيـب            
 و  ۲۳/۰،  ۲۷/۰ و در آناليز چنـد متغيـره بـه ترتيـب             ۱۴/۰
تـک  ج حاصل از مـدل      با مقايسه نتاي   کرد و     برآورد ۱۵/۰

 بـر  بيـشتر ،  تأثير حذف حيوانات را،متغيره و چند متغيره  
برآورد پارامترهاي ژنتيکـي صـفات توليـدي دوره شـير           

امـا بـر اسـاس نتـايج ايـن          . دهي سوم معنـي دار دانـست      
تحقيق پارامترهـاي ژنتيکـي هـر دو دوره شـيردهي دوم            

 قبلـي دوره شـيردهي  وسوم تحت تأثير حذف بـر مبنـاي         
اين نتيجه در تحقيق ويـشر و تامـسون   . قرار گرفته بودند  

تفـاوت تحقيـق حاضـر بـا     . نيز به دست آمده بود  ) ۱۹۹۲(
تحقيق جهانشاهي استفاده از مدل سـه متغيـره بـه جـاي             

بـه  ( چندين مدل دو متغيره براي دوره هاي اول تا سوم           
مچنـين  و ه ) علت محدوديتهاي نرم افـزاري در آن زمـان          

استفاده از رکوردهاي دوره زماني طوالني تـر و شـجره           
) ۲۰۰۱(بر اساس پيشنهادات مؤسسه اينتربـول    . کامل بود 

 جهــت بــرآورد طــول مــدت زمــان جمــع آوري ركوردهــا
 ٢اي باشـد كـه حـداقل          بايد به انـدازه   پارامترهاي ژنتيکي   

 سـال در    ٥-٦سلي  با توجه بـه فاصـله نـ       (نسل متوالي را    
ق مـدل چنـد     يـ ن تحق يـ ج ا ي بر اساس نتـا    .يرددر بر گ  ) گاو
، به علت دقـت بيـشتر   رهي تک متغيره نسبت به مدلها  يمتغ

 دوره سو در نظر گـرفتن اثـر انتخـاب حيوانـات بـر اسـا        
د يـ  صـفات تول يري برآورد وراثت پـذ  ي برا شيردهي قبلي 

 بدسـت  يهايري مناسب تر بوده و وراثـت پـذ   ير وچرب يش
 يکـ ي ژنت يابيـ  در ارز  ق جهـت اسـتفاده    يـ ن تحق يآمده در ا  

  .  گردديه مين کشور توصي هلشتايگاوها
  

  يارزسپاسگ
توسـط مرکـز   ق يـ ن تحقيـ  مورد استفاده در ا   يها     داده

اصالح نژاد دام وزارت جهـاد کـشاورزي تـأمين گرديـده       
 بـه ويـژه     است که بدين وسيله از مسئولين مرکز مزبـور        

.رددگمي تشکر و قدرداني   مهندس صياد نژاد     يجناب آقا 

  
  مورد استفادهمنابع 
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