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  دهيچك

مدل مختلف براي ارزيابي ژنتيكي توليد شـير   6در اين تحقيق از . تواند بر پارامترهاي ژنتيكي برآورد شده تاثير گذاردهاي مختلف مياستفاده از مدل
با استفاده از روش حداكثر درستنمايي محدود شده بدون نياز به مشتق گيري در قالب يك مـدل  . هلشتاين ايران استفاده گرديدگاو  71864دوره اول 

نتايج نشان داد در نظر گرفتن همزمان سه اثر گله، سال زايـش و فصـل زايـش بـه     . دام پارامترهاي ژنتيكي برآورد گرديد و مورد مقايسه قرار گرفت
هـا  باشد و تاثير به كارگيري سن اولين زايـش در مـدل  ابت در مدل مناسبتر از در نظر گرفتن جداگانه آنها به عنوان سه اثر ثابت ميعنوان يك اثر ث

  .نمايدتفاوت اندكي را حاصل مي

  مدل، گاو شيري، لگاريتم حداكثر درستنمايي، وراثت پذيري :واژگان كليدي

  مقدمه
تواند تاثيراتي بر پارامترهاي ژنتيكي برآورد شـده  شود ميمدل هاي ارزيابي ژنتيكي توليد شير قرار داده ميعواملي كه به عنوان اثرات ثابت در 

شود كه معمول ترين آنها در نظـر گـرفتن همزمـان     معموال براي ارزيابي ژنتيكي صفت توليد شير از مدل هاي متفاوتي استفاده مي. داشته باشد
عالوه بر اين انواعي از مدل هاي ديگر نظير در نظر گرفتن جداگانه سه اثـر گلـه، سـال و فصـل و     . باشديفصل به عنوان يك اثر م-سال-گله

، نيلفروشـان و همكـاران،   2001اوجـانگو و پلـوت   (همچنين در نظر گرفتن سن اولين زايش به عنوان يك اثر در مدل نيز استفاده شده اسـت  
  .باشدمدل ها به منظور ارزيابي ژنتيكي صفت توليد شير و مقايسه نتايج آنها با يكديگر مي هدف تحقيق حاضر به كارگيري انواعي از). 2004

  
  هامواد و روش 

گله كه مربوط به يـك دوره   15گاو هلشتاين شكم اول در  71864روز دو بار دوشش معادل بلوغ  305در اين تحقيق از اطالعات توليد شير  
  .گرديدمدل به شرح زير استفاده  6به منظور ارزيابي ژنتيكي صفت توليد شير از . ساله بود استفاده شد 16
  

                                             
  

امـين فصـل    lاثـر  lSامـين سـال زايـش،     kاثر  kYامين گله،  jاثر jHميانگين جمعيت، امين حيوان، iتوليد شير iXكه در اين مدل ها 
اثـر عوامـل    Eامـين حيـوان و    iاثـر ژنتيكـي افزايشـي    iAامين اولين سن زايـش،   mاثر  mAgفصل، -سال-امين گله jاثر jHYSزايش، 
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مولفه هاي واريانس كواريانس صفت توليد شير از روش حداكثر درستنمايي محدود شده بدون نياز به مشتق گيـري در قالـب   . باقيمانده است
  ).  1989مير (برآورد گرديد DFREML يك مدل حيواني تك متغيره و با استفاده از نرم افزار 

  
   بحثو نتايج 

بيشترين واريانس ژنتيكـي  . دهدصفت توليد شير گاوهاي شكم اول را در مدل هاي مختلف نشان ميپارامترهاي ژنتيكي برآورد شده  1جدول 
انـد  و فنوتيپي برآورد شده مربوط به مدلي است كه اثرات ثابت گله، فصل زايش و سال زايش به صورت جداگانه در مدل در نظر گرفته شـده 

هـاي واريـانس   نتايج تحقيق نشان داد برآورد مولفه. بدست آمد 6و  5هاي ب براي مدلو كمترين واريانس فنوتيپي و ژنتيكي به ترتي) 1مدل (
-در حالتي كه اثرات گله، فصل زايش و سال زايش  به صورت جداگانه و يا تلفيق شده در نظر گرفته شود متفاوت است كه بر اين اساس مي

هاي چهار، پنج و شش در گروه دوم هاي يك، دو و سه در گروه يك و مدللها را به دو گروه جداگانه تقسيم نمود به طوري كه مدتوان مدل
هـاي گـروه دوم   درصد و براي مدل 2/18و  28/0هاي گروه اول به ترتيب معادل مقدار وراثت پذيري و ضريب تنوع براي مدل. گيرندقرار مي
  .بدست آمد 1/17و  25/0معادل 

  ر گاوهاي هلشتاين شكم اول در مدل هاي مختلف پارامترهاي ژنتيكي صفت توليد شي -1جدول  
  6مدل   5مدل   4مدل   3مدل  2مدل 1مدل  

  Kg2(  606458 603548 600493  471955  468713  467092(واريانس ژنتيكي
  Kg2(  1532788 1529006 1532088  1400572  1399839  1401522(واريانس محيطي
  Kg2(  2139246 2132554 2132581  1872527  1868552  1868614(واريانس فنوتيپي

  051/17  051/17  069/17  216/18 216/18 245/18  (%)ضريب تنوع
  2500/0  2508/0  2520/0  2816/0 2830/0 2835/0 وراثت پذيري

Log547433  -547365  -547483  -556751 -556676 -556840  حداكثر درستنمايي-  
اثر گله، سال زايش، فصل زايش و سن اولين زايش به صورت اثـرات ثابـت جداگانـه    :  2اثر گله، سال زايش و فصل زايش به صورت اثرات ثابت جداگانه  مدل : 1مدل 
فصل زايش به صورت  - سال زايش - هاثر گل:  4اثر گله، فصل زايش، سال زايش به صورت اثرات ثابت جداگانه و اثر سن اولين زايش به صورت كوواريت مدل :  3مدل 

فصل زايش بـه   - سال زايش - اثر گله:  6فصل زايش به صورت يك اثر ثابت و سن اولين زايش به عنوان يك اثر ثابت  مدل  - سال زايش - اثر گله:  5يك اثر ثابت  مدل 
  . صورت يك اثر ثابت و سن اولين زايش به عنوان يك كوواريت

دهد كه در نظر گرفتن سن هاي چهار، پنج و شش در گروه دوم نشان ميو سه در گروه اول و همچنين بين مدل هاي يك، دومقايسه بين مدل
و  اولين زايش در مدل ارزيابي ژنتيكي توليد شير گاوهاي هلشتاين در دوره اول شيردهي تاثير چشمگيري بر برآورد پارامترهاي ژنتيكي نداشته

عالوه بر اين در نظر گرفتن سن اولين زايش به عنوان يـك  . گرديده استري برآورد شده و ضريب تنوع منجر به كاهش اندكي در وراثت پذي
معموال بـه  . هاي واريانس گرديداثر ثابت و يا يك عامل كوواريت در مدل منجر به بروز تفاوت بسيار جزيي در برآورد وراثت پذيري و مولفه

بـراي هـر    Akaike (AIC)گردد و با استفاده از آن، معيار ريتم حداكثر درستنمايي استفاده ميهاي ژنتيكي از شاخص لگامنظور مقايسه مدل
-كوچكتري باشد به عنوان مدلي با توان بهتر در نظر گرفته مي AICگردد و هر مدلي كه داراي معيار محاسبه مي) 1(مدل با استفاده از فرمول 

  ). Akaike 1977(شود 
  i(×2+logLi ×2 - = AICiستقل برآورد شده در مدل تعداد پارامترهاي م(  )1(

ها مانند مدل با اثر ژنتيكي افزايشي مستقيم به همراه اثر با توجه به اينكه اين معيار براي مقايسه مدل با اثر ژنتيكي افزايشي مستقيم با ساير مدل
هاي به كـار  كند اما براي مقايسه مدلز مدلي به مدل ديگر فرق ميرود بنابراين تعداد پارامترهاي برآورد شده اژنتيكي مادري و غيره به كار مي

نمايـد و در واقـع   رفته در اين تحقيق به دليل اينكه در هر شش مدل از مدل ژنتيكي افزايشي مستقيم استفاده شده است اين عدد تفـاوتي نمـي  
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توان بهترين و بدترين مدل را به ترتيب مدل پـنج و  مي AICر بنابراين بر اساس معيا. نشان دهنده بهترين مدل خواهد بود  -logLi×2مقدار 
مدل ارائـه شـده بـراي ارزيـابي ژنتيكـي       6تواند بهترين مدل در بين مي 5اگرچه بر اساس لگاريتم حداكثر درستنمايي مدل . يك معرفي نمود

در نظـر  . كوواريت در مدل تاثير اندكي بـر نتـايج دارد  صفت توليد شير باشد اما در نظر گرفتن سن اولين زايش به عنوان يك اثر ثابت يا يك 
هاي برآورد شده حاصـل  تواند نتايج متفاوتي را به ويژه در واريانسگرفتن اثر گله، سال زايش و فصل زايش به صورت همزمان و يا مجزا مي

  . نمايد
   

  نتيجه گيري كلي 

باشـد و در  ير گذار بر توليد شير گاوهاي هلشتاين در دوره اول شـيردهي مـي  اثرات گله، سال زايش و فصل زايش از مهمترين عوامل ثابت تاث
در نظر گرفتن سن اولين زايش در مـدل  . ها حاصل نمايدتواند نتايج متفاوتي را بويژه براي واريانسنظر گرفتن آن به طور همزمان يا مجزا مي

  . گردد اما تاثير آن اندك استاگرچه باعث بهبود مدل مي
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Abstract 

Using of different models can effect on genetic parameters estimation. Six different models were used for 
genetic analysis of 71864 first lactation Holstein dairy cows. An animal model was used and genetic 
parameters were estimated by using derivative free restricted maximum likelihood method. Results 
demonestrate the models with herd-year-season as one fix factor fitted the data better than models with 
herd, year and season as three distinct fix factors and considering age at first calving in model had no 
main effect on genetic estimation. 
 
Keywords: model, dairy cow, log likelihood, heritability. 

  


