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   msmokhtari@ut.ac.ir:پاسخگوی نويسندهآدرس پست الکترونيک *

  چکیده

در اولين زايش گاوهای هلشتاين  صفات گوساله زايی ردرکو 23392با استفاده از  سخت زايی برای ارزيابی ژنتيکی های مختلف مدل

مقايسه  ،توسط مرکز اصالح نژاد دام و بهبود توليدات دامی کشورگله  494در  4932تا  4939ل های طی سا ثبت شده ،ايران

استفاده  ارزيابی ژنتيکی سخت زايیبهبود بررسی آبستنی به عنوان صفات همبسته برای  وزن تولد گوساله و طول. از صفات ندگرديد

شامل مدل تک صفتی سخت زايی، مدل دو صفتی سخت زايی و وزن تولد گوساله، مدل دو صفتی  بررسی شده چهار مدلگرديد. 

دارای دام از مدل  ارزيابی ژنتيکی با استفاده بودند. سخت زايی و طول آبستنی و مدل سه صفتی سخت زايی، وزن تولد و طول آبستنی

از دو معيار  .انجام شدها  اريانس بين آندون در نظر گرفتن کوژنتيکی افزايشی مادری باثرات  اثرات ژنتيکی افزايشی مستقيم و

مشاهده شده سخت زايی و مقادير پيش بينی شده آن برای مقايسه مدل  بين مقاديرپيرسون و همبستگی  خطا مربعات نسبی ميانگين

مدل دو صفتی سخت زايی و وزن تولد گوساله )به  ،در بين مدل های بررسی شدهکه  ندد. نتايج بدست آمده نشان دادشها استفاده 

تحت مدل دام  ،و استفاده از صفت طول آبستنیمدل برای ارزيابی ژنتيکی سخت زايی است  مناسب ترينعنوان صفت همبسته( 

ارزيابی در بهبود  ،آبستنی به عنوان صفت همبسته( دارنده طولبررسی شده در اين پژوهش )مدل های دو صفتی و سه صفتی در بر

سخت  ارزيابی ژنتيکیبنابراين، وزن تولد گوساله را می توان به عنوان صفت همبسته مناسبی جهت  .اثری نداشتسخت زايی  ژنتيکی

 گاوهای هلشتاين ايران در نظر گرفت.  در اولين زايش زايی

 ، گاو هلشتاینارزیابی ژنتیکی ، مدل های چند صفتی، گوساله زاییکلیدی:  هایواژه

 

  مقدمه

نتيجه ناسازگاری بين اندازه گوساله و محوطه  کهزايی يکی از مهمترين صفات عملکردی در گاوهای شيری است سخت 

وقوع ارايی پرورش را بهبود می دهند. ککه با کاهش هزينه ها  می باشندصفات عملکردی، صفاتی لگنی مادر می باشد. 

حذف غيراختياری و مرگ و مير گوساله و مادر را  خطرسخت زايی از يک طرف هزينه های دامپزشکی و نيروی کار، 

افزايش می دهد و از طرف ديگر توليد شير در دوره شيردهی بعدی را کاهش داده و بر عملکرد توليد مثلی پس از زايش 

بر  عموماً در برنامه های رکوردگيریو  استسخت زايی از لحاظ فنوتيپی صفتی با توزيع گسسته (. 4) سوء می گذارد اثر

 د. از ديدگاه نظری، مدل های آستانه ای برای تجزيه ژنتيکی اينوز، به صورت طبقات مجزا ثبت می گرداساس شدت بر

صحنه  يک پشتت در طبقات مجزا نتيجه بروز فنوتيپی صفدر مدل های آستانه ای  .صفات مناسب تر می باشند دسته از

مزيت نظری چنين مدل  با وجود (.2) در اثر آستانه های ثابت به صورت گسسته تظاهر می يابدولی فنوتيپ  پيوسته است

از حيث هزينه های  ،دن مدل های خطیمناسبتر بو ی، نتايج برخی پژوهش ها برارزيابی ژنتيکی صفات آستانه ا برایهايی 
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و  Vanderick(. 3و  7داللت دارند )صفات آستانه ای  ژنتيکی برای ارزيابی، و قابليت پيش بينی بهترکمتر محاسباتی 

برآورد پارامترهای ژنتيکی مستقيم و  برای( تفاوت های بسيار کمی را بين مدل خطی و مدل آستانه ای 2241همکاران )

و طول آبستنی نيز از جمله صفات گوساله زايی می باشند وزن تولد گوساله  .مادری سخت زايی در گاوهای شيری يافتند

زيادی دارند و به عنوان صفات هم بسته برای بهبود  اثرزايش اولين که بر بروز سخت زايی در گاوهای شيری، به ويژه در 

اولين با توجه به اهميت سخت زايی در گاوهای هلشتاين، به ويژه در  .(1) ارزيابی ژنتيکی سخت زايی معرفی شده اند

 پژوهش برنامه های اصالح نژادی در اين صفت و لزوم آگاهی از مدل مناسب برای ارزيابی ژنتيکی آن جهت تلفيق زايش،

ه از وزن تولد گوساله و طول قابليت استفادبررسی و نيز  سخت زايیمقايسه مدل های مختلف ارزيابی ژنتيکی  برای کنونی

 انجام شد.  آنبهبود  برای آبستنی به عنوان صفات همبسته 

 

  مواد و روش ها 

بودند که گاوهای هلشتاين از  گله 494 اولين زايشرکورد سخت زايی در 23392داده های مورد استفاده در اين پژوهش 

 برای ويرايش داده هاند. ه اشد ثبتبهبود توليدات دامی کشورو دام توسط مرکز اصالح نژاد 4932تا  4939طی سال های 

به صورت يک صفت سخت زايی  در اين پژوهش، از رکورد های زايش تک قلو و حاصل از تلقيح مصنوعی استفاده گرديد.

 ،ويرايشپس از فراوانی رکوردهای آسان زايی  تعريف گرديد. برای آسان زايی و کد صفر برای سخت زايی( 4)کد  دوتايی

مدل های  بررسیبرای  درصد بود. 31/29 و فراوانی رکوردهای سخت زايی )با درجات مختلف شدت بروز(  درصد 26/71

کيلوگرم( و طول آبستنی  77/93±22/1وزن تولد گوساله )از مدل دام و نيز از  سخت زايیارزيابی ژنتيکی مختلف 

 داممدل  با استفاده از  مقايسه مدل هاو   ارزيابی ژنتيکیاستفاده گرديد.  به عنوان صفات همبسته  روز( 62/1±91/276)

 شد: انجام PREDICTF90 (6)و   AIREMLF90نرم افزار های  و زير

 

cov (a,m) = 0 y = Xb + Zaa + Zmm + e 

 

، سن زايش نخست بر حسب ماه نر و ماده سطح 2بردار اثرات ثابت )جنس گوساله در  bبردار مشاهدات،  yدر اين مدل ها 

بردار  mبردار اثرات ژنتيکی افزايشی مستقيم و  aسطح(،  343فصل زايش در  -سال -ماه و اثر گله 93تا  22سطح  43در 

که به  می باشندماتريس های طرح  mZو  X ،aZبردار اثرات باقی مانده می باشند.  eاثرات ژنتيکی افزايشی مادری و 

 اثرات ژنتيکی افزايشی مستقيم و اثرات ژنتيکی افزايشی مادری را به بردار مشاهدات مرتبط می کنند.ترتيب اثرات ثابت، 

و   r (y,�̂�) مشاهده شده سخت زايی و مقادير پيش بينی شده آن بين مقاديرپيرسون قايسه مدل ها از همبستگی برای م

 استفاده گرديد: (1) ( طبق رابطه زيرMSE4خطا ) مربعات نسبی ميانگين

 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖2̂𝑛

𝑖=1 )

∑ 𝑦𝑖2𝑛
𝑖=1

× 100 

می  تعداد رکورد ها nو  مقدار پيش بينی شده آن توسط مدل y�̂� قدار مشاهده شده رکورد سخت زايی،م iyدر اين رابطه 

 دارد.بيشتر  r (y,�̂�)کمتر و  MSE مناسب ترين مدل د.نباش

 

                                                 
1- Mean Square Error 
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  نتایج و بحث

مدل تک  ) 4مدل تحت  ،مقايسهمستقيم و مادری سخت زايی به همراه معيارهای  های شده وراثت پذيری برآوردمقادير 

، (مدل دوصفتی سخت زايی و طول آبستنی) 9، مدل (مدل دوصفتی سخت زايی و وزن تولد) 2، مدل (صفتی سخت زايی

با وجود تفاوت های جزئی، . شده اندارائه  4در جدول  (مدل سه صفتی سخت زايی، وزن تولد و طول آبستنی) 1مدل 

مادری اين صفت در  ولی وراثت پذيری کمترين بود 9در مدل  بيشترين و 4مدل  درمستقيم سخت زايی  وراثت پذيری

سخت زايی  ارزيابی ژنتيکیدر نظر گرفتن همزمان وزن تولد گوساله به عنوان يک صفت همبسته . کليه مدل ها يکسان بود

 کاهش و همبستگی بين مقادير درصد 24/43ميانگين مربعات خطا  که طوریبهبود داد به  نسبت به مدل تک صفتی را

صفت به عنوان  گوساله وزن تولد .درصد افزايش يافت 23/41مشاهده شده سخت زايی و مقادير پيش بينی شده آن 

 (. 9و  1در گاوهای هلشتاين معرفی شده است ) سخت زايی همبسته در ارزيابی ژنتيکی

 

 مدل های مختلف  بامستقیم و مادری سخت زایی  مقایسه ارزیابی ژنتیکی اجزاء -1جدول 

 a مدل پارامتر / معيار مقايسه

4 2 9 1 

± S.E.2
dh b 24/2±223/2 24/2±223/2 24/2±226/2 24/2±227/2 

± S.E.2
mh 24/2±292/2 24/2±294/2 24/2 ±294/2 24/2 ±292/2 

MSE 423/6 242/9 232/6 246/9 

r (y,�̂�) 699/2 719/2 614/2  711/2 
a   مدل  = مدل دوصفتی سخت زايی و طول آبستنی،9= مدل دوصفتی سخت زايی و وزن تولد، مدل 2سخت زايی، مدل  = مدل تک صفتی4مدل

  b2. سخت زايی، وزن تولد و طول آبستنی = مدل سه صفتی1
dh ،2= وراثت پذيری مستقيم سخت زايی

mh وراثت پذيری مادری سخت =

مشاهده شده سخت  بين مقاديرپيرسون همبستگی = r (y,�̂�)، مربعات خطانسبی = ميانگين MSE = انحراف معيار، .S.E زايی،

 زايی و مقادير پيش بينی شده

 

سخت زايی را بهبود نداد و  ارزيابی ژنتيکیدر اين پژوهش استفاده همزمان از طول آبستنی به عنوان صفتی همبسته 

و همبستگی بين  درصد( 13/2) مربعات خطا به طور جزيی افزايش نسبی ميانگين، نسبت به مدل تک صفتی سخت زايی

در نظر گرفتن  يافت. درصد( 31/4) مقادير مشاهده شده سخت زايی و مقادير پيش بينی شده به طور جزئی کاهش

 بين مقاديرپيرسون مربعات خطا و همبستگی نسبی ( ميانگين 1همزمان سخت زايی، وزن تولد و طول آبستنی )مدل 

( گزارش 2221و همکاران ) Hansen  تغيير نداد. 2نسبت به مدل مشاهده شده سخت زايی و مقادير پيش بينی شده را 

طه غير خطی کردند که طول آبستنی در گاوهای هلشتاين دانمارک ارتباط ژنتيکی ضعيفی با سخت زايی دارد. وجود راب

 (.9و  4) باشد گذار اثردر حصول چنين نتيجه ای ممکن است سخت زايی  بين طول آبستنی و 

 

  گیرینتیجه 

با سخت  رفتن وزن تولد گوساله به عنوان صفتی همبستهگدر نظر  به طور کلی نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که

ای هرچند که تاثيری بر وراثت پذيری ه دادبهبود هلشتاين اولين زايش گاوهای در را  اين صفت ارزيابی ژنتيکی ،زايی
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مدل استفاده شده  ارزيابی ژنتيکیاستفاده از طول آبستنی به عنوان صفت همبسته  .مستقيم و مادری سخت زايی نداشت

 برای سخت زايی را بهبود نداد.

 

  سپاسگزاری

ه دليل در اختيار قرار دادن داده و بهبود توليدات دامی کشور بدام محترم مرکز اصالح نژاد نويسندگان از مسؤولين 

 های  مورد نياز و همکاری در اجرای پژوهش کمال تشکر و قدردانی را دارند. 
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Comparison of models for genetic evaluation of calving difficulty in Iranian Holsteins  

M.S. Mokhtari 1, M. Moradi Shahrbabak 1, A. Nejati Javaremi 1, G.J.M. Rosa 2 
1 Department of Animal Science, University of Tehran, Karaj, Iran 

2 Department of Animal Sciences, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, USA 

Abstract 
Alternative models were compared for the genetic evaluation of calving difficulty in 29950 first-parity 

Iranian Holsteins using calving data recorded from 131 herds during 2005 to 2014 by the Animal Breeding 

Center of Iran. Birth weight of calves and gestation length were assessed as potential correlated traits for 

improving genetic evaluation. Four models were compared, including a univariate animal model for calving 

difficulty (CD), a bivariate animal model for calving difficulty and birth weight of calves (CD-BW), a 

bivariate animal model for calving difficulty and gestation length (CD-GL), and a trivariate animal model for 

calving difficulty, birth weight and gestation length simultaneously (CD-BW-GL). The models contained 

direct additive and maternal additive genetic effects as random effects, without considering a covariance 

between them. The models were compared by their mean squares error (MSE) and Pearson correlation 

between observed and predicted values of calving difficulty records. The obtained results revealed that the 

CD-BW provided the best performance among the competing models, and that the inclusion of gestation 

length under the CD-GL and CD-BW-GL models did not improve the prediction ability. Therefore, birth 

weight of calves may be considered as a suitable correlated trait for improving genetic evaluation of calving 

difficulty in first-parity Iranian Holsteins. 

 

Key words: Calving traits, Multi-trait models, Genetic evaluation, Holstein cow 
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