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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .4استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1397/05/03 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/08/09 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی ژنتیکی صفات جفتماندگی ،متریت ،تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز با مدلهای
استاندارد و یکطرفه براساس دادههای زایش اول  50230راس گاو هلشتاین جمعآوریشده در سالهای  1387تا  1396در 17
گله بزرگ گاو شیری بود .دادهها با مدل دام گوسی -آستانهای چهارصفتی با دو مدل استاندارد و یکطرفه واکاوی شدند .در مدل
یکطرفه ،آثار علّی بروز جفتماندگی بر متریت ،تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز ،متریت بر تعداد تلقیح بهازای هر
آبستنی و روزهای باز و تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی بر روزهای باز در نظر گرفته شدند .اثرات علّی جفتماندگی و متریت بر
تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی بهترتیب  0/19و  0/09سرویس ،بر روزهای باز بهترتیب  4/74و  5/38روز و اثر علّی تعداد تلقیح
بهازای هر آبستنی بر روزهای باز  33روز بهدست آمدند .روابط علّی بین صفات به جز جفتماندگی بر متریت ،و همبستگیهای
فنوتیپی و باقیمانده بین ناهنجاریها و باروری تحت دو مدل از لحاظ آماری معنیدار بودند .میانگینهای پسین وراثتپذیری
جفتماندگی ،متریت ،تعداد تلقیح بهازای آبستنی و روزهای باز در مدل استاندارد بهترتیب  0/07 ،0/17 ،0/15و  0/09و در مدل
یکطرفه بهترتیب  0/07 ، /17 ،0/16و  0/10برآورد گردیدند که همه آنها از لحاظ آماری معنیدار بودند؛ ولی با یکدیگر اختالف
آماری معنیداری نداشتند .بنابراین ،این مدل میتواند بهعنوان جایگزین برای مدل استاندارد در ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی
زایش نخست گاوهای هلشتاین به کار رود.
کلیدواژهها :اثر علّی ،باروری ،صفات سالمت ،گاو هلشتاین ،مدل معادالت ساختاری.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

صفات را برآورد میکنند ،درحالیکه صرف وجود

در اکثر کشورها ،اصالحگران گاو شیری بر انتخاب صفات

همبستگی نمیتواند نشانگر وجود رابطه علت و معلولی

عملکردی تأکید دارند ،این انتخاب ،بهرهوری را از راه

بین صفات باشد .مدلهای معادالت ساختاری برای

کاهش هزینههای تولید افزایش میدهد .حفظ یا افزایش

بررسی ارتباطات علّی بین صفات که میتوانند بهصورت

بهرهوری اقتصادی در دامپروری نیازمند طراحی

دوطرفه یا همزمان ( )simultaneousو یکطرفه یا

استراتژیهای اصالح نژادی و تصمیمگیریهای انتخاب

برگشتی ( )recursiveدر نظر گرفته شوند ،بهکار روند [.]7

ژنتیکی مناسب و تأکید بر شایستگی ژنتیکی برای صفات

روابط علّی میان ناهنجاریها (سالمتی ،متابولیکی و

عملکردی است ] .[12ناهنجاریهای تولیدمثلی مانند

تولیدمثلی) و صفات تولید شیر در گاوهای زایش اول

جفتماندگی و متریت و نیز صفات باروری از جمله این

هلشتاین آمریکا با استفاده از مدلهای یکطرفه بررسی

صفات عملکردی هستند .بهطور معمول ،اگر الیههای

شده است [ .]3ارتباط ژنتیکی بین صفات سالمت (شامل

جنین طی  24ساعت یا بیشتر پس از زایمان از رحم مادر

ورم پستان ،کتوز و جفتماندگی) و باروری (شامل فاصله

جدا نشود این شرایط به نام جفتماندگی تلقی میشود

زایش تا نخستین تلقیح و نرخ عدم بازگشت به فحلی طی

[ .]13به التهاب رحم نیز متریت میگویند [ ]25پژوهشی

 56روز پس از تلقیح) در گاوهای قرمز نروژی نیز با

با استفاده از متاآنالیز بر روی ناهنجاریهای تولیدمثلی

مدلهای یکطرفه بررسی شده است [ .]11ولی تاکنون

جمعآوریشده طی سالهای  1960تا  1998نشان داد که

پژوهشی بهمنظور مقایسه مدلهای مختلط استاندارد و

متریت بر تولید شیر و کارآیی تولیدمثلی گاوهای شیری

یکطرفه برای ارزیابی ژنتیکی صفات جفتماندگی ،متریت،


تأثیر زیادی میگذارد [.]6

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز در گاوهای

صفات مرتبط با سالمت و باروری صفات پیچیدهای

هلشتاین زایش اول انجام نشده است .بنابراین ،هدف از

هستند و ارتباطهایی نیز با همدیگر دارند .برخی مطالعات

پژوهش کنونی ،ارزیابی ژنتیکی ناهنجاریهای تولیدمثلی و

همبستگی ژنتیکی بین صفات سالمت و باروری را مثبت

صفات باروری در گاوهای زایش اول هلشتاین با استفاده از

درحالیکه ،برخی از مطالعات آن را صفر یا حتی منفی نیز

مدلهای مختلط استاندارد و یکطرفه و مقایسه این مدلها

گزارش کردهاند [ .]24 ،15 ،12 ،11 ،4در سیستمهای

بود .عالوه بر این ،تغیرات رتبهبندی دامهای برتر تحت این

زیستی ،صفات ممکن است دارای ارتباطات علًی

( causal

دو مدل نیز بررسی شدند.

 )relationshipsباشند .برخالف مدلهای خطی چندمتغیره
استاندارد ،در مدلهای معادالت ساختاری ،میتوان روابط

مواد و روشها

علّی بین صفات را نیز در نظر گرفت و آنها را آزمون

دادههای مورد استفاده مربوط به زایش اول  50230رأس

نمود .بهعالوه ،در مدلهای معادالت ساختاری ،متغیر

گاو شیری هلشتاین بودند که طی سالهای  1387تا 1396

پاسخ در یک معادله تابعیت میتواند در معادله دیگر

در  17گله بزرگ جمعآوری شده بودند .صفات

بهعنوان متغیر پیشبینی باشد .مدلهای چندمتغیره

مطالعهشده شامل جفتماندگی ،متریت و تعداد تلقیح بهازای

استاندارد قادر به نشان دادن این نوع از ارتباطات بین

هر آبستنی و روزهای باز بودند .از نرمافزار  Fox Proبرای

صفات نیستند و تنها ارتباط ژنتیکی یا همبستگی بین

ویرایش دادهها استفاده شد .سن نخستین زایش از  20تا
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جفتماندگی و

 38ماهگی در نظر گرفته شد .نرخ وقوع

یک و عناصر غیرقطری آن برحسب وجود یا نبود رابطه

متریت بهترتیب  4/9و  13درصد بود .آمارههای توصیفی

علّی ،بهترتیب غیر صفر و یا صفر هستند .ابعاد ماتریس

رکوردهای ویرایششده برای صفات تولیدمثلی در جدول

ضرایب ساختاری (𝚲)  4×4بود .ماتریس ضرایب ساختاری

 1ارائه شده است.

در نظر گرفتهشده میان صفات بررسیشده بهصورت زیر
است:

جدول  .1آماره توصیفی صفات تولیدمثلی در  50230گاو

رابطه )2

هلشتاین زایش اول
صفات

میانگین

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی 2/43
روزهای باز

انحراف
معیار

حداقل حداکثر

1/67

1

9

70/76 123/41

30

330

0
0
]
0
1

0
0
1
−𝜆43

0
1
−𝜆32
−𝜆42
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−𝜆21
[ = 𝜦.
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𝑗𝑖𝜆 میزان تغییر صفت  iبهازای یک واحد تغییر در
صفت  jرا نشان میدهد .در این ماتریس صفت اول
جفتماندگی ،صفت دوم متریت ،صفت سوم تعداد تلقیح

مدلهای آماری

بهازای هر آبستنی و صفت چهارم روزهای باز بود.

واکاوی ژنتیکی

ساختار علّی در نظر گرفتهشده بین صفات مورد بررسی

تجزیهوتحلیل حداقل مربعات بهمنظور شناسایی اثرات

در شکل  1نشان داده شده است.

غیرژنتیکی مؤثر بر صفات تعداد تلقیح بهازای هرآبستنی و
روزهای باز با رویه  GLMو برای صفات جفتماندگی و
متریت با رویه  LOGISTICنرمافزار  SAS 9.1انجام شد.
نمایش ماتریسی مدل استفاده شده برای واکاوی ژنتیکی
بهصورت زیر است:
رابطه )1

𝒊𝐞 𝚲𝐲𝑖 = 𝐗𝐛𝒊 + 𝐙𝒊 𝐮𝒊 +

𝑖𝐲 بردار رکوردها برای iامین صفت (مقیاس پشت

شکل  .1ساختار علّی میان ناهنجاری تولیدمثلی و صفات

صحنه برای جفتماندگی و متریت و رکوردهای

باروری .پیکان یک جهته نشاندهنده اثرات یکطرفه در نظر

مشاهدهشده برای صفات باروری) 𝐛𝑖 ،بردار اثرات ثابت

گرفتهشده بین صفات است.

برای iامین صفت شامل ماه زایش در  12سطح ،سن گاو در
نخستین زایش در  19سطح ( 38-20ماه) و نخستین ماه

مدلهای یکطرفه را میتوان با در نظر گرفتن صفت

تلقیح در  12سطح (فقط برای صفت تعداد تلقیح بهازای هر

والد بهعنوان متغیّر کمکی برای سایر صفات در واکاوی

آبستنی) و اثر گله در  17سطح است u .بردار اثراث ژنتیکی

ژنتیکی چندمتغیره و نیز در نظر گرفتن همزمان همبستگی

افزایشی حیوان و 𝒊𝐞 بردار اثرات باقیمانده را نشان میدهند.

ژنتیکی بین صفات ،برازش نمود .در این مورد منظور از

 Xو  Zماتریسهای طرح هستند که بهترتیب اثرات ثابت و

صفت والد ،صفتی است که در ساختار علّی در نظر

تصادفی را به بردار  yمرتبط میکنند .ماتریس ضرایب

گرفتهشده بر دیگر صفات تأثیر علّی دارد ولی ممکن است

ساختاری (𝚲) یک ماتریس مربعی است که عناصر قطری آن

دیگر صفات بر آن تأثیر نداشته باشند [ .]2بهعنوان مثال ،در
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پژوهش کنونی ،برای برازش مدل یکطرفه مبتنی بر مدل

توزیع پیشین اثرات ژنتیکی و باقیمانده بهصورت

معادالت ساختاری ،صفت جفتماندگی بهعنوان صفت والد

توزیع ویشارت معکوس در نظر گرفته شد [ .]7مدلهای

برای سه صفت دیگر و متریت نیز بهعنوان صفت والد برای

چندصفتی مبتنی بر مدلهای معادالت ساختاری در سطح

صفات تعداد تلقیح مورد نیاز بهازای هر آبستنی و روزهای

درستنمایی

وجود

باز و در نهایت تعداد تلقیح مورد نیاز بهازای هر آبستنی

پارامترهای اضافی شامل ضریبهای ساختاری قابل

بهعنوان صفت والد برای روزهای باز در نظر گرفته شدند.

شناسایی نیستند .بنابراین ،برای دستیابی به قابلیت

روش مشابهی توسط دیگر پژوهشگران برای برازش

شناسایی در واکاوی کواریانس بین باقیماندهها صفر در

مدلهای یکطرفه بهکار رفته است [ 2 ،1و .]22

نظر گرفته شد [ .]2جفتماندگی و متریت بهعنوان صفات

(level

بهعلت

)Likelihood

واکاوی ژنتیکی صفات در قالب مدلهای چهارصفتی

دوتایی (صفر= عدم بروز ،یک = بروز) تعریف و تحت

استاندارد و مدلهای چهارصفتی یکطرفه مبتنی بر مدلهای

مدلهای

بروز

معادالت ساختاری با نرمافزار  THRGIBBS1F90و با

جفتماندگی و متریت بهصورت بروز آن در فاصله زمانی


روشهای بیزی مبتنی بر زنجیرههای مونت کارلوی

زایش تا  30روز پس از آن ،تعریف شد .با وجود اینکه

مارکوف (  )Markov Chain Monte Carloانجام شد

صفت تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی ماهیتی طبقهای دارد،

[ .]21برای بهدست آوردن میانگینهای پسین مربوط به

ولی بهدلیل تعداد زیاد طبقات آن (نه طبقه) ،بهصورت

اجزای (کو)واریانس برای هر آنالیز چندصفتی 150000

صفتی با توزیع نرمال در نظر گرفته شد [  2و .]22

آستانهای

واکاوی

شدند.

مبنای

تکرار انجام شد 20000 ،تکرار اول بهعنوان دوره

پارامترهای حاصل از مدلهای چند صفتی استاندارد و

قلقگیری ( )Burn-In periodکنار گذاشته شدند و فواصل


مدلهای چند صفتی مبتنی بر معادالت ساختاری

بین نمونهها ( 10 )Thinning intervalتعیین گردید .برای

تفسیرهای متفاوتی دارند و مستقیماً با یکدیگر قابل

بررسی حصول همگرایی و تجزیه پساگیبس نمونهها از

مقایسه نیستند .پارامترهای بهدستآمده از مدلهای

نرمافزار  POSTGIBBS1F90استفاده شد .هدف از تجزیه

معادالت ساختاری را پارامترهای سیستم مینامند [.]7

پساگیبس بهدست آوردن میانگینهای پسین و انحراف

تحت فرض شناخته بودن ساختار علّی ،پارامترهای سیستم

معیار پسین اثرات تصادفی پارامترها است [ .]14توزیع

را میتوان با استفاده از روابط زیر به معادل آنها تحت

پیشین نرمال چندمتغیره برای اجزای  βدر نظر گرفته شد.

مدلهای چندصفتی استاندارد تبدیل نمود [ .]7در این

توزیع پیشین اثرات حیوان بهصورت نرمال چندمتغیره

روابط 𝟎∗𝑮 𝐑∗𝟎 ،و ∗𝟎𝑷 بهترتیب ماتریسهای (کو)واریانس

) Animal~N(0,G0⊗Aکه  G0ماتریس (کو)واریانس

ژنتیکی ،باقیمانده و فنوتیپی حاصل از تبدیل پارامترهای

ژنتیکی افزایشی برای چهار صفت و  Aماتریس روابط

سیستم به معادل استاندارد هستند .با وجودی که ماتریس

خویشاوندی افزایشی میان حیوانات است .توزیع اثرات

 Rقطری است ولی ماتریس 𝟎∗𝐑 حاصل از تبدیل

باقیمانده نرمال چندمتغیره با میانگین صفر و ماتریس

غیرقطری است.

(کو)واریانس 𝒏𝐈⊗  Rدر نظر گرفته شد که 𝒏𝐈 ماتریس

رابطه )3

𝐆0∗ = 𝚲−1 𝐆0 𝚲′−1

همانی با رتبه  50230و  Rماتریس (کو) واریانس

رابطه )4

𝐑∗0 = 𝚲−1 𝐑 0 𝚲′−1

باقیمانده هستند و ⊗ نشاندهنده ضرب کرونکر است.

رابطه )5

𝐏0∗ = 𝐆0∗ + 𝐑∗0
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برای مقایسه مدلهای چندصفتی استاندارد و مدلهای

لحاظ آماری معنیدار بودند (فاصله  99درصد بیشترین

DIC

چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود) که بر

( )Deviance Information Criterionاستفاده شد که این

وجود روابط علّی یکطرفه داللت میکند .بررسی تأثیر

معیار نیکویی برازش مدل و درجه پیچیدگی آن را در نظر

علّی مستقیم جفتماندگی و متریت بر تعداد تلقیح مورد

میگیرد.

نیاز بهازای آبستنی و روزهای باز نشان داد که در صورت

چندصفتی مبتنی بر معادلههای ساختاری از معیار

وقوع جفتماندگی و متریت ،تعداد تلقیح بهازای هر
نتایج و بحث

آبستنی بهترتیب  0/19و  0/09سرویس افزایش مییابد.

در پژوهش کنونی ،درصد وقوع جفتماندگی و متریت

تأثیر علّی جفتماندگی و متریت بر روزهای باز بهترتیب

بهترتیب  4/9و  13درصد بود .در گاوهای زایش اول

 4/739و  5/377روز بود .روزهای باز تحت تأثیر بروز

احتمال بروز متریت نسبت به گاوهای چند شکمزا (دوم و

جفت ماندگی در گاوهای شیری هلند و بروز متریت در

سوم) بیشتر است زیرا آسیب به رحم در گاوهای شکم

گاوهای براون سوئیس آلمان بهترتیب  26و  58روز

اول شایعتر است .بهعبارتی در گاوهای زایش اول بهخاطر

افزایش یافته است [ 4و  .]27در پژوهش دیگری مشخص

کوچک بودن رحم و سرویکس ،کارگرها برای تسهیل

شده که میزان باروری در گاوهای مبتال به جفتماندگی

زایمان دست به کانال زایمان میبرند [ 13و  .]14در

حدود  15درصد نسبت به گاوهای سالم کاهش مییابد

جفتماندگی نسبت به گاوهای سالم،

گاوهای مبتال به

[ .]6ضریب ساختاری بین جفتماندگی و متریت

میانگین حداقل مربعات ±اشتباه استاندارد تعداد تلقیح

 0/0146برآورد شد که از لحاظ آماری معنیداری نبود.

بهازای هر آبستنی ( 2/62 ±0/05در مقابل )2/43 ±0/03

برخالف نتایج بهدستآمده در پژوهش کنونی ،در گاوهای

و روزهای باز ( 148/29±2/11در مقابل )135/03 ±1/65

هلشتاین زایش اول آمریکا ،با استفاده از مدلهای

بیشتر بود .همچنین ،در گاوهای مبتال به متریت نسبت به

یکطرفه اثر علّی مثبتی از طرف جفتماندگی بر متریت

دامهای سالم میانگین حداقل مربعات ±اشتباه استاندارد

( )0/12برآورد شد و نتایج حاصل نشان دادند بهازای یک

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی ( 2/56 ±0/05در مقابل

واحد افزایش جفتماندگی در مقیاس پشت صحنه ،بروز

 )2/49 ±0/04و روزهای باز ( 146/7 ±1/9در مقابل

متریت  0/12واحد افزایش مییابد [.]3اثر علّی جفتماندگی

 )136/62 ±1/71نیز بیشتر بود که داللت بر تأثیر

بر متریت معنیدار نبود؛ اما همبستگی ژنتیکی بین دو صفت

نامطلوب بروز ناهنجاریهای متریت و جفتماندگی بر

از لحاظ آماری معنیداری بود که نشان میدهد همبستگی

عملکرد تولیدمثلی دارد بهگونهایکه گاوهای دارای این

بین دو صفت دال بر وجود رابطه علّی بین آنها نیست .در

ناهنجاریهای تولیدمثلی ،برای آبستن شدن به تعداد تلقیح

صورت وجود رابطه علّی و در نظر گرفتن آن در واکاوی

بیشتری نیاز داشتند و در نتیجه روزهای باز در آنها نیز

ژنتیکی ،همبستگیهای برآوردشده در مقایسه با حالت

افزایش یافت.

استاندارد صحیحتر خواهند بود .در نهایت در پژوهش حاضر

پسین ضرایب ساختاری بین صفات در جدول  2ارائه

با بررسی تأثیر مستقیم تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی بر

شدهاند .تمامی ضریبهای ساختاری برآوردشده بین

روزهای باز ،مشخص شد که بهازای هر بار افزایش تلقیح،

صفات بهاستثنای اثر علّی جفتماندگی بر متریت ،از

روزهای باز  33روز افزایش مییابد .
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یکطرفه ناهنجاریهای
جدول  .2میانگین پسین ،انحراف معیار و فاصله اطمینان  99درصد بیشترین چگالی پسین اثرات علی 
تولیدمثلی بر صفات باروری و اثر علّی تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی بر روزهای باز در گاوهای زایش اول هلشتاین
رابطه علّی

اثرات یکطرفه

¥

انحراف معیار پسین  ±میانگین پسین فاصله اطمینان  99درصد با باالترین چگالی پسین

جفتماندگی

متریت

0/0146 ± 0/04

()-0/088 ; 0/117

جفتماندگی

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

**

0/194 ± 0/043

()0/08 ; 0/3

جفتماندگی

روزهای باز

**

4/739 ± 1/186

()1/69 ; 7/787

متریت

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

**

0/092 ± 0/028

()0/02 ; 0/164

متریت

روزهای باز

**

5/377 ± 0/787

()3/35 ; 7/4

33/018 ± 0/158

()32/61 ; 33/42

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

**

روزهای باز

 :¥جهت رابطه علّی را نشان میدهد؛ فاصله  99درصد بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود.
**

در گاوهای نروژی قرمز با استفاده از مدل یکطرفه

آمد) .در معیار  DICدرجه پیچیدگی مدل از طریق تعداد

اثرات علّی جفتماندگی بر فاصله زایش تا نخستین تلقیح

پارامتر مشخص میشود؛ بهعبارتی ،با افزایش تعداد

و عدم بازگشت به فحلی طی  56روز پس از تلقیح

پارامتر ،پیچیدگی مدل زیاد شده و مقدار  DICبرای مدل

بهترتیب  0/17و  0/004برآورد شدند که از لحاظ آماری

بیشتر میگردد.

معنیداری نبودند؛ این پژوهشگران دلیل پیدا نشدن روابط

میانگینها و انحراف معیار پسین وراثتپذیری

علّی بین صفات سالمت و باروری را باال بودن سطح

ناهنجاریها و صفات تولیدمثلی تحت مدل مختلط

باروری و پایین بودن فراوانی وقوع جفتماندگی در این

استاندارد و یکطرفه در جدول  3ارائه شدهاند .الزم به

نژاد گزارش کردند ]. [11

ذکر است که پارامترهای ارائهشده تحت مدل مختلط

مقایسه مدلهای مختلط استاندارد و یکطرفه با استفاده

یکطرفه در این جدول حالت تبدیلشده به معادل

Deviance information

استاندارد آنها هستند .میانگینهای پسین وراثتپذیری

 )criterion or DICانجام شد .معیار انحراف از اطالعات

برآوردشده برای صفات جفتماندگی ،متریت ،تعداد

نیکویی برازش و پیچیدگی مدل را دربرمیگیرد [.]26

تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز تحت دو مدل

مدلهایی با  DICکمتر بر مطلوبیت بیشتر مدل داللت

تفاوت آماری معنیداری نداشتند (فاصله  95درصد

دارند ،بهعبارتی برازش بهتر مدل و کمتر بودن درجه

بیشترین چگالی احتمال پسین آنها هم پوشانی داشت).

پیچیدگی مدل را نشان میدهد [ .]26مقایسه  DICحاصل

بهطورکلی ،وراثتپذیری صفات مرتبط با سالمت در

از مدل استاندارد ،که در آن وجود رابطه علت -معلولی

گاوهای هلشتاین کم است [ 8 ،5و  ]22بهطوریکه دامنه

بین صفات در نظر گرفته نمیشود ،و مدل یکطرفه نشان

وراثتپذیری جفتماندگی در مطالعات متعدد بین  0/03تا

داد که مدل یکطرفه نسبت به مدل استاندارد برتری دارد

 0/22برآورد شده است [ 20 ،17 ،10 ،4و .]23همچنین،

(مقدار معیار انحراف اطالعات در مدل یکطرفه

دامنه وراثتپذیری متریت توسط پژوهشگران مختلف بین

 709987/5و در مدل استاندارد  712358/34بهدست

 0/01تا  0/26گزارش شده است [ 20 ،4و . ]21

از معیار انحراف از اطالعات (
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ارزیابی ژنتیکی ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات باروری با مدلهای مختلط استاندارد و یکطرفه در گاوهای هلشتاین

در پژوهشی وراثتپذیریهای صفات تعداد تلقیح بهازای

یکطرفه پایین تا متوسط برآورد گردیدند .همبستگیهای

هر آبستنی و روزهای باز در گاوهای هلشتاین با استفاده از

ژنتیکی برآوردشده بین تمامی صفات تحت مدل یکطرفه

مدل یکطرفه بهترتیب  0/025و  0/053برآورد شدهاند []22

در فاصله  95درصد بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر

پذیریهای صفت


وراثت
همچنین ،در پژوهش دیگری،

را شامل نمیشدند که بر وجود همبستگی معنیدار از

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز در گاوهای

لحاظ آماری بین صفات داللت مینماید .اما در مدل

هلشتاین اسپانیایی با استفاده از مدل یکطرفه بهترتیب

مختلط استاندارد فقط همبستگیهای ژنتیکی برآوردشده

 0/06و  0/04گزارش شدهاند [ .]2عالوه براین ،در

بین جفتماندگی و متریت ،متریت و روزهای باز و در

پژوهش دیگری ،وراثتپذیری تعداد تلقیح بهازای هر

نهایت تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز از

آبستنی در گاوهای هلشتاین  0/02برآورد شده است [.]5

لحاظ آماری معنیدار بودند .وجود همبستگی ژنتیکی

وراثتپذیری جفتماندگی در گاوهای نروژی قرمز با

مثبت و معنیدار بین ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات

استفاده از مدل یکطرفه  0/09برآورد گردیده است که

باروری تحت مدل یکطرفه داللت بر این دارد که بروز

کمتر از مقدار بهدستآمده در پژوهش کنونی تحت مدل

این ناهنجاریهای تولیدمثلی بر توانایی گاو در نشان دادن

یکطرفه بود [.]11

فحلی و آبستن شدن دام پس از تلقیح تأثیر نامطلوب

همبستگیهای ژنتیکی برآوردشده بین صفات مورد

میگذارد .همبستگی باقیمانده برآوردشده بین صفات


مطالعه تحت دو مدل اختالف آماری معنیداری نداشتند

مورد مطالعه بهاستثنای تعداد تلقیح بهازای آبستنی و

(فاصله  95درصد بیشترین چگالی احتمال پسین آنها

روزهای باز تحت دو مدل اختالف آماری معنیداری

همپوشانی داشت) .بهعبارت دیگر ،میانگینهای پسین

داشتند (فاصله  95درصد بیشترین چگالی احتمال پسین

همبستگی ژنتیکی بین صفات تحت تأثیر در نظر گرفتن

آنها همپوشانی نداشت) .همبستگیهای باقیمانده

ضرایب علّی بین صفات قرار نمیگیرد .میانگینها و انحراف

برآوردشده بین ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات باروری

معیار پسین همبستگی ژنتیکی بین ناهنجاریهای تولیدمثلی و

پایین برآورد شدند (جدول  ،)4اما از نظر آماری در همه

صفات باروری تحت دو مدل در جدول  4ارائه شدهاند.

موارد بهاستثنای جفتماندگی و متریت در هر دو مدل از
لحاظ آماری معنیدار بودند (فاصله  95درصد بیشترین

بهطورکلی ،تمامی همبستگیهای ژنتیکی میان

چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود).

ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات باروری تحت مدل

جدول  .3میانگین پسین و انحراف معیار وراثتپذیری ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات تولیدمثلی در زایش اول گاوهای هلشتاین
تحت مدلهای استاندارد و یکطرفه
صفات
جفتماندگی
متریت

مدل مختلط استاندارد

مدل مختلط یکطرفه

وراثتپذیری ±انحراف معیار

وراثت پذیری ±انحراف معیار

**0/149 ± 0/02

**0/159 ± 0/021

0/17 ± 0/017

0/167 ± 0/017

**

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

**

0/066 ± 0/007

روزهای باز

**

0/089 ± 0/008

** فاصله  99درصد بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود.
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**
**

0/068 ± 0/007

**

0/104 ± 0/008
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در پژوهشی همبستگی ژنتیکی بین جفتماندگی و

 0/49برآورد شدند که از لحاظ آماری معنیدار بودند

فاصله زایش تا نخستین تلقیح با استفاده از مدل یکطرفه

[ .]17میانگین پسین همبستگی ژنتیکی بین جفتماندگی

 0/24گزارش شد [ .]11درحالیکه در پژوهش کنونی،

و متریت از نظر آماری معنیداری بود (فاصله  95درصد

میانگینهای همبستگی ژنتیکی بین جفتماندگی و

بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود).

روزهای باز تحت مدل استاندارد و یکطرفه بهترتیب

تحت مدل چند صفتی استاندارد ،همبستگیهای ژنتیکی

 0/172و  0/422برآورد شدند که در مدل استاندارد

بین جفتماندگی و متریت در گاوهای هلشتاین ایران

تفاوت معنیداری با صفر نداشت .در پژوهش دیگری،

زایش اول ،دوم و سوم بهترتیب  0/03 ،0/08و -0/01

همبستگی ژنتیکی بین جفتماندگی و روزهای باز در

گزارش شدهاند [.]14

گاوهای زایش اول با استفاده از مدل مختلط استاندارد

همبستگی ژنتیکی بین جفتماندگی و متریت طی

 0/54گزارش شد [ ]25که بیشتر از همبستگی برآوردشده

 300روز پس از زایش در گاوهای قرمز نروژ زایش اول

بین این دو صفت در پژوهش کنونی ( )0/172است.

 ]9[ 0/64و در گاوهای هلشتاین کانادا  0/79برآورد شد

همبستگی ژنتیکی بین متریت و روزهای باز در گاوهای

[ .]23همبستگی ژنتیکی برآوردشده بین جفتماندگی و

زایش اول تحت مدل مختلط استاندارد  0/37گزارش شده

متریت در پژوهش حاضر ،با نتایج مطالعات دیگر

است [ .]24در پژوهش حاضر ،میانگینهای پسین

پژوهشگران مطابقت دارد [ 18 ،16 ،10و ]20که در

همبستگی ژنتیکی بین متریت و روزهای باز تحت مدل

واکاوی ناهنجاریهای تولیدمثلی در نخستین زایش

مختلط و استاندارد بهترتیب  0/18و  0/39برآورد

گاوهای نروژی قرمز و گاوهای هلشتاین کانادا همبستگی

گردیدند .همچنین ،همبستگیهای ژنتیکی بین تعداد تلقیح

ژنتیکی بین متریت و جفتماندگی بهترتیب  0/65و 0/69

بهازای هر آبستنی و روزهای باز تحت دو مدل مختلط

گزارش شد [  10و .]17

استاندارد و یکطرفه باال و  0/79برآورد شدند .همبستگی

میانگینهای پسین همبستگیهای فنوتیپی میان

ژنتیکی بین تعداد تلقیح برای هر آبستنی و روزهای باز

ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات باروری کم و مثبت

تحت مدل استاندارد  0/94برآورد شد که به مقدار

برآورد شدند و از نظر آماری (در فاصله  95درصد

برآوردشده در پژوهش کنونی نزدیک بود [.]8

بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود) در
بین

هر دو مدل معنیدار بودند (جدول  .)5بهعبارتی در سطح

میانگینهای

پسین

همبستگی

ژنتیکی

جفتماندگی و متریت و تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی


فنوتیپی ،با افزایش وقوع جفتماندگی و متریت ،تعداد

تحت مدل یکطرفه بهترتیب  0/248و  0/145برآورد

تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز افزایش مییابد.

شدند که از لحاظ آماری معنیدار بودند ،درحالیکه این

همچنین ،با افزایش تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی،

برآوردها تحت مدل استاندارد از لحاظ آماری معنیدار

روزهای باز نیز افزایش مییابد .همبستگیهای فنوتیپی

نبودند .برخالف نتایج بهدستآمده در پژوهش کنونی ،در

بین تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز تحت

پژوهش دیگری در گاوهای هلشتاین کانادا همبستگی

مدل مختلط استاندارد و یکطرفه بهترتیب  0/792و

ژنتیکی بین جفتماندگی و متریت با تعداد تلقیح بهازای

 0/793برآورد شدند .مشابه پژوهش کنونی ،در گاوهای

هر آبستنی تحت مدل مختلط استاندارد بهترتیب  0/22و

هلشتاین اسپانیا ،همبستگی فنوتیپی بین تعداد تلقیح
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بهازای هر آبستنی و روزهای باز با استفاده از مدل مختلط

استاندارد بودند (فاصلههای  95درصد بیشترین چگالی

استاندارد  0/75برآورد شد [ .]8برخالف نتایج پژوهش

احتمال پسین همپوشانی نداشتند).
همبستگیهای رتبهای اسپیرمن بین میانگینهای پسین

حاضر در گاوهای ایرشایر همبستگی فنوتیپی بین تعداد

اثرات ژنتیکی افزایشی گاوها برای ناهنجاریهای تولیدمثلی

تلقیح بهازای آبستنی و روزهای باز  0/05گزارش شد.
همبستگیهای فنوتیپی (در همه موارد به استثنای بین

و صفات باروری ،تحت دو مدل استاندارد و یکطرفه در

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی و روزهای باز) تحت دو

جدول  6ارائه شدهاند .همه ضرایب همبستگی برآوردشده از

مدل از لحاظ آماری تفاوت معنیداری داشتند .بهعبارت

لحاظ آماری معنیدار بودند ( .)P< 0/01نتایج حاصل نشان

دیگر ،میانگینهای پسین همبستگیهای فنوتیپی بین

میدهند که در مورد صفت جفتماندگی همبستگی رتبهای

صفات در مدل چهارصفتی یکطرفه بهطور معنیداری

بین میانگینهای پسین اثرات افزایشی گاو تحت مدل

بزرگتر از همبستگیهای فنوتیپی متناظر تحت مدل

استاندارد و یکطرفه باالست.

جدول  .4همبستگی ژنتیکی و باقیمانده بین صفات مربوط به ناهنجاریهای تولیدمثلی و باروری در زایش اول گاوهای هلشتاین
تحت دو مدل استاندارد و یکطرفه
مدل مختلط استاندارد
همبستگی ژنتیکی

جفت صفت

**

جفتماندگی -متریت

همبستگی باقیمانده

0/502 ± 0/071

جفتماندگی -تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

ns

0/028 ± 0/091

جفتماندگی -روزهای باز

ns

0/172 ± 0/088

متریت -تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

0/022 ± 0/021

0/521 ± 0/074

0/059 ± 0/013

**

0/248 ± 0/084

0/079 ± 0/014

**

0/422 ± 0/074

-0/027 ± 0/076 ns

**

0/032 ± 0/011

0/182 ± 0/073

**

0/068 ± 0/011

0/794 ± 0/027

**

0/793 ± 0/002

متریت -تعدادروزهای باز

*

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی -روزهای باز

**

همبستگی ژنتیکی
**

**
**

مدل مختلط یکطرفه

0/145 ± 0/066

*

**

همبستگی باقیمانده
0
**
**
**

0/12 ± 0/001

0/164 ± 0/009

0/057 ± 0/0003

0/392 ± 0/059

**

0/123 ± 0/001

0/8 ± 0/022

**

0/794 ± 0/002

**

* فاصله  95درصد بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود؛ ** فاصله  99درصد بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل نمیشود؛ ** فاصله 95
درصد بیشترین چگالی احتمال پسین ،صفر را شامل میشود.

جدول  .5همبستگی فنوتیپی بین ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات باروری در زایش اول گاوهای هلشتاین تحت دو مدل استاندارد
و یکطرفه
جفت صفت
جفت ماندگی -متریت
جفت ماندگی -تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی
جفت ماندگی -روزهای باز
متریت -تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

همبستگی فنوتیپی
مدل مختلط استاندارد

مدل مختلط یکطرفه

**0/14 ± 0/099

**0/085 ± 0/014

0/056 ± 0/01

0/132 ± 0/009

**

**

0/09 ± 0/01

**

**

0/196 ± 0/01

**0/026 ± 0/008

**0/066 ± 0/007
0/158 ± 0/01

متریت -روزهای باز

**

0/081 ± 0/008

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی -روزهای باز

**

0/792 ± 0/002
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**
**

0/793 ± 0/001

عبداله رضاقلیوند الهرود ،محمد مرادی شهربابک ،حسین مرادی شهربابک ،مرتضی ستائی مختاری

تأثیر علّی از طرف جفتماندگی بر متریت معنیدار

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی است) همبستگیهای

نبود بههمین دلیل برای صفت متریت نیز همبستگی

رتبهای کمتری تحت دو مدل استاندارد و یکطرفه برآورد


رتبهای بین میانگین پسین اثرات افزایشی گاو تحت دو


گردید که تغییر رتبه گاوها تحت دو مدل را نشان می

مدل باال و از لحاظ آماری معنیداری بود .ولی در مورد

دهد .این تغییر رتبه بهویژه در یک و  10درصد حیوانات

صفت تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی (که در مدل

برتر محسوستر بود.

یکطرفه بهعنوان معلول ،تحت تأثیر علّی جفتماندگی و

رتبه  10گاو برتر براساس میانگینهای پسین اثرات

متریت است) و روزهای باز (که در مدل یکطرفه

افزایشی صفات مورد پژوهش تحت دو مدل استاندارد و

بهعنوان معلول ،تحت تأثیر علّی جفتماندگی ،متریت و

یکطرفه در جدول  7ارائه شده است.

جدول  .6همبستگی رتبهای اسپیرمن بین میانگینهای پسین اثرات افزایشی دامها برای صفات ناهنجاریهای تولید مثلی و صفات
باروری تحت مدلهای چهار صفتی استاندارد و یکطرفه در زایش اول گاوهای هلشتاین
صفت£

حیوانات مورد نظر

جفتماندگی

متریت

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

روزهای باز

همه گاوها

0/996

0/998

0/974

0/966

 50درصد برتر

0/993

0/995

0/94

0/924

 10درصد برتر

0/989

0/992

0/88

0/825

یک درصد برتر

0/978

0/985

0/82

0/678

 :£همبستگیهای رتبهای در سطح یک درصد بررسی شده است (.)P< 0/01

جدول  .7رتبهبندی میانگین پسین اثرات افزایشی ده گاو برتر برای صفات ناهنجاریهای تولید مثلی و باروری تحت مدلهای
چهارصفتی استاندارد و یکطرفه در زایش اول گاوهای هلشتاین
رتبه برای صفات
متریت

جفتماندگی

روزهای باز

تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی

استاندارد

یکطرفه

استاندارد

یکطرفه

استاندارد

یکطرفه

استاندارد

یکطرفه

1

1

1

1

1

2

1

9

2

3

2

2

2

4

2

2

3

4

3

3

3

3

3

20

4

2

4

4

4

8

4

12

5

6

5

5

5

6

5

46

6

5

6

6

6

17

6

21

7

9

7

7

7

1

7

8

8

10

8

8

8

46

8

18

9

7

9

9

9

5

9

4

10

8

10

10

10

12

10

36
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(2009b) Inferring relationships between health
and fertility in Norwegian Red cows using
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YM, and Gianola D (2006b) Genetic analysis
of nonreturn rate and mastitis in first-lactation
Norwegian Red cows. Journal of Dairy
Science. 89(11): 4420-4423.

مقایسه این رتبهها نشان میدهد که در مورد صفت
جفتماندگی تفاوت چندانی در رتبهبندی گاوها تحت دو
مدل ایجاد نشده است زیرا در شبکه مشخصکننده روابط
علّی بین این صفات از طرف سه صفت دیگر اثری بر
 در مورد متریت نیز، همچنین.جفتماندگی اعمال نمیگردد
تفاوت چندانی در رتبهبندی گاوها تحت مدل یکطرفه ایجاد
نشده است؛ چون تأثیر علّی جفتماندگی بر متریت معنیدار
 ولی رتبهبندی گاوها برای صفات تعداد تلقیح بهازای.نبود
هر آبستنی و روزهای باز تحت مدل یکطرفه با رتبهبندی
 بهعنوان.آنها تحت مدل استاندارد تفاوت قابلتوجهی دارد
 بهترین گاو برای صفات تعداد تلقیح بهازای هر آبستنی،مثال
 بهترتیب رتبههای دو و نه،و روزهای باز در مدل استاندارد
 دیگر.را برای این صفات در مدل یکطرفه داشتند
پژوهشگران نیز تغییر رتبه نرهای برتر برای میانگین پسین
اثرات افزایشی نرها تحت مدل استاندارد را به هنگام برازش
.]22 و19[ با مدل یکطرفه گزارش کردهاند
با بهکارگیری مدل یکطرفه تشخیص اثر ناهنجاریها بر
صفات باروری و بررسی ارتباط ژنتیکی میان ناهنجاریها و
 بهعلت.صفات تولیدمثلی با صحت بیشتری انجام میشود
DIC(

برتری مدل مختلط یکطرفه نسبت به مدل استاندارد

 ضریبهای ساختاری،)کمتر در مدل مختلط یکطرفه
.توضیحات بیشتری درباره روابط بیولوژیکی فراهم مینماید
 نتایج پژوهش نشان داد که در نظر نگرفتن،عالوه براین
روابط علّی بین ناهنجاریهای تولیدمثلی و صفات باروری
 میتواند رتبهبندی دامهای برتر را،هنگام ارزیابی ژنتیکی
 در نتیجه در نظر گرفتن روابط علّی بین،تحت تأثیر قرار دهد
.صفات میتواند به انتخاب صحیح دامها کمک نماید
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Abstract
The objective of the present study was the genetic evaluation of retained placenta (RP), metritis (MET), number of
inseminations to conception (INS), and days open (DO) in Holstein cows using standard (SMMs) and recursive
(RMMs) mixed models. Data on 50230 first-lactation Holstein dairy cattle, collected during 2008 to 2017 in 17 large
dairy herds were used. The data were analyzed using four-variate animal Threshold-Gaussian models under SMMs
and RMMs. The existence of causal effects from RP on MET, INS and DO, from MET on INS and DO and from INS
to DO were considered in RMMs. The causal effects of RP and MET on INS were 0.19 and 0.09 services,
respectively; and those on DO were 4.74 and 5.38 days, respectively. Also, causal effect of INS on DO was
obtained as 33 days. The considered causal relationships except that of RP on MET, phenotypic and residual
correlations among the disorders and fertility traits were statistically significant and different under two models.
Posterior means of heritability for RP, MET, INS and DO were 0.15, 0.17, 0.07 and 0.09 under SMMs, respectively;
and 0.16, 0.17, 0.07 and 0.1 under RMMs, respectively. The difference between the corresponding heritability
estimates under SMMs and RMMs were not statistically significant. Therefore; RMMs may be an alternative for
SMMs in genetic evaluation of studied traits in first -lactation Holstein cows.
Keywords: Causal effect, fertility, health traits, Holstein cattle, structural equation model.

Corresponding author: moradim@ut.ac.ir

