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 چکیده
در گاوداری شررکت   زایی ماندگی و سخت جفتصفات ژنتیکی  های هفراسنج های واریانس و ه، برآورد مولفپژوهشاز این  هدف     

نسرخه   SASافرزار  نررم  GENMODی  رویه دررگرسیون لجستیک  استفاده از باصفات بر این  غیر ژنتیکی موثر های سازهفکا بود. 
 دو صرفتی  یبیرز رکوردهای تکرار شده و یرک مردل    ای آستانه حد یبیز پنج مدلنتیکی از ژهای  ارزیابیبرای  .بررسی شدند 1/9

دسرت  هبر  THRGIBBS1F90Bافزار نرم موجود در گیری گیبس نمونهروش از  ها با استفاده مدل های ژنتیکی استفاده شد. فراسنجه
زایری   همچنین اثر سال زایش برر سرخت   و داری داشتند معنی اثرماندگی  فصل و سال زایش روی جفتداد که نتایج نشان. آمدند
ژنتیکری   پرییری  وراثرت انتخاب شد.  DICبر اساس معیار فته برازش یا، بهترین مدل بررسیبرای هر دو صفت مورد بود. دار  معنی

روی بر آماری ژنتیکی برازش داده شده  مدل از بهترینحاصله  و تکرارپییری حیوان دایمی مادری، اثر محیط ژنتیکی ، اثرافزایشی
 ،نرد دست آمدهب 29/0(02/0) و 14/0(01/0، )03/0(007/0، )15/0(002/0) ترتیببه ماندگی جفتصفت رکوردهای تکرار شده 

 000/0(002/0، )002/0(001/0)، 001/0(030/0) ،005/0(003/0) ترتیرب، بره  چنرد صرفته   تحلیلدر  که این مقادیر در حالی
روی رکوردهرای تکررار شرده     یافتره  از بهترین مدل آماری ژنتیکی بررازش حاصل  تحلیلدر  های یاد شده فراسنجه برآورد شدند.
در حالی کره در   ،ندمدآدست هب 30/0( 01/0) و 27/0( 003/0) ،02/0( 02/0) ،03/0(001/0) ترتیببه ترتیبزایی  صفت سخت

، 004/0(001/0) ،005/0(002/0)،  003/0(01/0) برره صررورت ترتیرربایررن مقررادیر برره ،زایرری سررخت چنررد صررفت تحلیررل
در سرودآوری   ایرن دو صرفت  اهمیت اقتصادی به داد که با توجه نشان پژوهشنتایج حاصل از این  .ندبرآورد شد 007/0(002/0)

 شری یافزا ژنتیکری  هرای  همبسرتگی  با توجره بره  و مادری و  مستقیم پییری وراثتبرآوردهای ناچیز  ،از سوی دیگر و گاوداری فکا
 هرای  سرازه اثرر  روی مردیریت   بایرد ، ( 01/0) دایرم ی و محیط( 50/0)محیطی  ، (55/0) فنوتیپی(، 10/0مادری )ژنتیک (، 41/0)

 در، مرادری  ومسرتقیم   ژنتیکری  مدیریت تمرکز روی رود که . در این راستا، انتظار نمیداشتای  ویژهتمرکز این صفات  درمحیطی 
 مثمر ثمر باشد. صفات یاد شده

  

 شیریای، روش بیزی، گاو  ژنتیکی، صفات آستانه های فراسنجه زایی، ماندگی، سخت جفت کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
بیشتر بر افزایش تولید  یشیر شته بهبود ژنتیکی گاوذدر گ     

تاکید داشت؛ اما در حال حاضرر برا    شیر ینئشیر، چربی و پروت
و بیشرتر برر    ه، هدف انتخاب تغییر کردکاهش قیمتتوجه به 

عملکرردی یرا   صرفات  ها  که به آن متمرکز شده است صفاتی
 صفات ترین از مهم ماندگی جفت و زایی . سختگویند میثانویه 

که هم از نظر اقتصرادی   شوند محسوب می ای اقتصادی ثانویه
  باشررند مرریو هررم از نظررر رفرراه حیرروان بسرریار حررا ز اهمیررت 

زایمران یرا زایمران     رتراخیر د عنروان  بره زایی  سخت (.99،98)
دوره  شریری بیشرتر در   مشکل تعریف شده است و در گاوهای

زایری   و ممکن است به مرده (9،91) کند شیردهی اول بروز می
شرکم  ی زایی در گاوهرا  . سخت(9،29)و حذف گاو منجر شود 

ایرن  (. 91بیشتر می باشد )دارند که تجربه سزارین زایش اول 
قیم )دامپزشرکی،  هرای مسرت   ناهنجاری به سبب افزایش هزینه

ملکرد های غیرمستقیم )کاهش ع ( و هزینهمرگ گاو و گوساله
(، اهمیرت اقتصرادی زیرادی دارد    شیرتولید مثل، کاهش تولید 

ی میرزان   دهنرده  کمک در حین زایش نشران میزان (. 5،1،98)
 9زایی بر اساس امتیرازدهی   سخت زایی است و معموالً سخت

 لکمرک حرداق  )بدون نیاز به کمک، با کمک یک کارگر،  5تا 
  شرود  دو کارگر، استفاده از سایر نیروها، سزارین( سرنجیده مری  

از امتیرازدهی  دامنه  اسکاندیناویدر بعضی از کشورهای (. 41)

در نظرر گرفتره    5ترا   9و در ایاالت متحرده امریکرا از    9تا  9
زایی برا توجره    احتمال حذف گاو در اثر سخت(. 1،98)شود  می

و با توجره   زایی، متفاوت است به دوره شیردهی و درجه سخت
 ولیدمثلیکاهش کارایی تبه افزایش درجه سخت زایی احتمال 

زایری   سرخت احتمال بروز . (99شود ) احتمال حذف بیشتر میو 
یرد و چنرد   تول هایی با اندازه کوچرک و در گاوهرای کرم    در گله

عفونررت رحمرری،  (. 99) شررکم زایررش کرررده بیشررتر اسررت  
و زا بیشرتر اسرت    زایی در گاوهای سرخت  ماندگی و مرده جفت
د از دالیل اصلی کاهش طول عمر تولیدی نتوان می ها سازهاین 

تروان برا    زایری را مری   وقوع سرخت (. 91،25،41)د نباش حیوان
 (.98،29) و گررزینش ژنتیکرری کرراهش داد مرردیریت مناسررب 

تلیسه هر طور میانگین به ازای زایی به خسارت ناشی از سخت
 (.91،99،92) دالر برآورد شده اسرت  91و  21و گاو به ترتیب 

زایی گرزارش شرده    در بروز سخت سازهترین  مهم وزن گوساله
زیادی مثل وراثت، جنسریت و طرول دوره    های سازهاست که 

پژوهشرری روی (. 2،95)د نررگذار مرری آبسررتنی روی آن ترراثیر 
ازای هر یک کیلوگرم گاوهای هلشتاین امریکا نشان داد که به

درصد افرزایش   99 تا زایی افزایش در وزن تولد، احتمال سخت
درصرد   84/8در هلشتاین ایران گزارش شده که (. 95) یابد می

درصد از گوساله نر به کمک نیراز   5/92های ماده و  از گوساله
زایی برای دوقلوهای هر دو نر، یکی نر و  داشتند و خطر سخت

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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صد نسبت به در 33، 43، 33ترتیب اده بهیکی ماده و هر دو م
  نیتز صتفتی نانویته استت  ته      مانتدگی  جفتت  (.1) قلو بود تک
گتاار بتر ست مت دام م کت      تانیر های سازهعنوان یکی از به

 استتت منجتتر بتته  تتاه، بتتاروری،  تتاه، تو یتتد  تتیر و    
ماندن آ ودگی در رحم  ود  ه مورد اخیر بر ع لکرد رحم باقی

ماندگی باعث  جفت (.34) و تخ دان آنار مخرب مستقی ی دارد
تاخیر در ج ع  دن رحم، افزای، فاصله زای تان تتا نخستتی     

ازای آبستتنی و افتزای،   ، افزای،  ت ار تلقتیح بته   (33) تلقیح
هتر گونته   بته   مع والًماندگی  جفت .(22)  ود روزهای باز می

طتی  در خروج جفت منجر به م انعت از  ه  گویند ی میاخت  
ایت  بی تاری    (.3،36) بعد از زای ان گتردد  اول ساعت  24تا  6

و انتدومتریت را نیتز   خطر ابت  به  توز، ورم پستتان، متریتت   
 درجفتت   طبیعتی در گاوهای سا م و  (.4،24) دهد افزای، می
بیشتتر از   زمتانی  اندک در طی یاو بعد زای ان  اول یک ساعت

ها و گاوهای مست    ماندگی در تلیسه جفت  ود. رحم خارج می
ماندگی در گاوهای دوقلوزا نیز وجتود دارد،   است. جفت متداول
 نتد.   هتا بتروز متی    درصتد زای تان   13تا  11 لی در  طورو به

بتروز   نا تی از ماندگی  دهد  ه بروز جفت نشان می ها پژوه،
مانتدگی توجته    برای بررسی بروز جفت بایدزایی است و  سخت

یت   ته   بتا توجته بته ا   زایتی دا تت.    بیشتری به بروز ستخت 
هتای ژنتوتی ی و فنتوتی ی بتی  صتفات تو یتدی و       ه بستگی

عتدم توجته  تافی بته صتفات       ،دنبا تو یدمثلی نامطلوب می
تو یدمثلی در گاوهای  یری باعتث  تده استت  ته در ا ثتر      

 بتازده هتا،  تاه،     شورها علت ع ده حاف اجبتاری در گلته  
ارزش اقتصتادی   گزارش  تده  ته   .(21،21) تو ید مثلی با د

 مطلق )به ازای یتک گتاو در یتک دوره  تیردهی( و ختا        
ترتیتب  زایی مستقیم به )به ازای یک گاو در سال( برای سخت

زایی متادری هتر دو    ریال و برای سخت -14211و  -20311
دهنده  تاه،  ع مت منفی نشان بوده است  هریال  -2311

. در (31)با تتد  در ستتودآوری بتتا افتتزای، ستتطح صتتفت متتی 
مطلق دیگر ضریب اقتصادی مطلق و وزن اقتصادی  پژوهشی

و  -60311تو یتد بته ترتیتب     زایی در گاوهای پر برای سخت
 .(33)ریال برآورد  د  -333999

زایتی   ر اص ح دام، نظیر سختبرخی از صفات اقتصادی د     
دارند.  ایی و آستانه ماندگی فنوتیپ گسسته جفتقلوزایی و و دو
هتای خطتی و    ای از متدل  ژنتیکی صفات آستتانه  تحلیلبرای 
علتت ماهیتت ختای ایت  نتو       اما به  ده،خطی استفاده  غیر

یکتی از   .ای او ویتت دارد  هتای آستتانه   ز مدلصفات، استفاده ا
  های ژنتیکتی در متدل   استخراج فراسنجه های متداول تکنیک

های مونتت  تار و مثتل     استفاده از تکنیک ،های بیزی روش با
های  روش بیزی با استفاده از تکنیکگیری گیبس است.  ن ونه

هتای    تود  ته اجترای متدل     باعث متی ( 19،41)مونت  ار و 
و برآورد واریانس خطتای    ودآسان    ابی،خطی -ای آستانه
دستت آیتد.   ههتای متعتدد بت    گیتری  وستیله ن ونته  بینی به پی،

هایی  ته دارای ننتدی     مدلها به ه چنی  گسترش ای  مدل
گیتری زیتاد    و تی ن ونته   ؛ای هستند، آسان است صفت آستانه

برای افزای، صحت اجزای واریانس بترآورد  تده منجتر بته     
 باط بیزی هدف ندر است.  ود های محاسبات می افزای، هزینه

 

ای  است  ته میتزان عتدم قطعیتت در متورد مقتدار حقیقتی        
ایتتت   .بتا استتتفاده از احت تتال توضتتتیح داده  تود    فراستنجه 

 با تد  متی  فراسنجهتال میزانتی بترای قطعیتت در متورد احت 
ادی بیتان  سنگی  اقتصت  پیامدهایبا توجه به مضرات و . (23)

هتای گتاو    ماندگی بر سودآوری گله جفت زایی و ی سخت  ده
، دو بی تاری  جتامع ژنتیکتی   بررستی  فقدانه چنی    یری و

هدف از ای  پژوه، ارزیابی و بررسی ژنتیکی ای  دو اخت ل 
در  آستتانه  هتای بیتزی حتد    متدل تو یدمثلی مهم با استفاده از 

 .بودگاوداری فکا 
  

 ها مواد و روش
مانتدگی و درجته    ر ورد جفتت  31133در ای  پژوه، از      
هلشتای  مربوط به  ر ت فکتا اصتفهان    هایگاوزایی  سخت

استفاده  ،آوری  ده بود ج ع 1393 اول ا ی 1301 ه از تاریخ 
های انجام  ده بتر روی داده بتدی   تکل بتود       . ویرای، د

د یل اط عتات خیلتی    کم بود  ه به 14حدا ثر  کم زای، 
مج وعه  از های زای، باالتر از  ،  کم  کم ، م و ناق 

بترای   1مانتدگی عتدد    جفتت صفت ها حاف  دند. برای  داده
ماندگی اختصای داده  تد.   برای جفت 2حا ت طبیعی و عدد 

برای زای، طبیعتی و   1زایی عدد  ه چنی  برای صفت سخت
دار و بتدون   بترای زایت، بتا   تک دام     2بدون   ک و عدد 
در  دهتا ر ور  تم د یل تعداد خیلی به . ار رفتصدمه به گاو به

بتا   تک زیتاد و     3)عتدد   3و  4، 3زایی  درجات باالتر سخت
، (سزاری  3با   ک زیاد و صدمات زیاد و  4صدمات  م، عدد 

هتا حتاف  تدند.     ی داده در نهایتت از مج وعته   ای  ر وردها
زایتی و   قلتو  صتفات دو  برای  نکاش بیشتر، در ابتتدا  ه چنی 
در نهایتت    ته   تدند زایی در ای  پژوه، در نظر گرفته  مرده

های او یه و آگاهی از میزان بتروز خیلتی پتایی      پس از بررسی
از ایتت  ر وردهتتا نیتتز  ،در گلتتهستتطوح مختلتتن ایتت  صتتفات 

 حاف  دند. ها تحلیل
با مورد استفاده در ای  پژوه،  امل  جره   نکاش     

منظور یافت  مدل به. انجام  د CFC( 23افزار )استفاده از نرم
صفات یاد  گاار بر نیرأناسایی انرات نابت تمناسب و  آماری 
از رگرسیون  ،و با توجه به حا ت گسسته ای  صفات  ده

استفاده SAS 9.1 (29 )افزارنرم GENMODرویه   جستیک
داری  امل انرات  نرات مورد بررسی برای آزمون معنی د. ا

فصل زای،، سال زای،،  کم زای،، س  در هنگام زای، 
عنوان به روز 313و تو ید  یر  س  مادر هنگام زای، بودند.

برای ارزیابی ژنتیکی هر دو  متغیر   کی در مدل مربوطه
برای صفت  .ندوارد  د صفت سخت زایی و جفت ماندگی

رود  ه جنسیت گوسا ه در  طور ویژه انتظار میزایی به  سخت
بروز ای  صفت نق، دا ته با د،  اا منطقی است  ه انر 

صورت انر نابت در نظر گرفته ها به گوسا ه در مدلجنسیت 
به ر وردهای جنسیت سفانه در پژوه، حاضر أ ود. مت
زای، گاوهای  های دادهتنها نرا  ه دسترسی ندا تیم گوسا ه 

 گوسا هاز جنسیت  اط عاتیماده در دسترس بودند  ه در آن 
  ها وارد نشد. در مدل جنسیتبر ای  اساس انر  ،وجود ندا ت

 های  برای یافت  مو فه ای تکرارپایری مدل آستانه 3 از
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 بذا اسذتفاده ا    ژنتیکی صفات مذکوور  های فراسنجهواریانس و 
 هذای  مذدل   استفاده شد. THRGIBBS1F90B  (62)افزار نرم
 :(61) بودند یر به صورت  مورد استفاده ماریآ
 

Model 1    y = Xb + Z1a + Z3pe + e 
Model 2   y = Xb + Z1a + Z2m+ e cov(a,m) = 0 
Model 3   y = Xb + Z1a + Z2m+ e cov (a,m) = 
A    
Model 4   y = Xb + Z1a + Z2m+ Z3pe + e        
cov(a,m) = 0 
Model 5   y = Xb + Z1a + Z2m+ Z3pe + e   cov 
(a,m) = A    
 

بذردار   b:، شت صحنه نذامریی پمتغیر  y:های باال،  وه در مدل
و  مانذدیی شذاما اثذرات ف ذا     )برای صفت جفت اثرات ثابت

 ،a،  ایی اثرسال  ایذش(  ختسال  ایش و برای صفت درجه س
m  و:pe    ژنتیکذی  ، اثذرات هم بردار اثذرات ژنتیکذی مقذت یم 

 X ، Z1  ،Z2باشذد.  مذی  حیذوا   یدایمذ و اثرات محیط  مادری
 :peو  b ،a ،mهذذای هذذای متنذذاار بذذا بردار مذذاتریس  Z3:و
تعذداد وذا    .هذم بذردار اثذرات باایمانذده اسذت      e:د. نباشذ  می

نمونذه   92222نمونذه بذود.    622222های مورد استفاده  نمونه
حذک  شذدند و فواصذا بذی       9ییذری  عنوا  دوره القاولی به
 آمذاری  هذای  بذرای مذدل   در نظر یرفته شد. 922  ییری نمونه
وضات مورد اسذتفاده بذه شذری  یذر     مفر ،مورد استفاده ژنتیکی
 :(61)بودند

E(y)= Xβ with u ~(0,  
 G), m~(0,  

 G), pe 
~(0,    

 I) ,p ~ (0,   
 I) and e ~(0,   

 I) 
 

 Iماتریس واریانس و وواریانس اثرات ژنتیکی و  Gوه در آ ، 
ورد آبرای بذر همچنی  در ای  پژوهش  باشد. ماتریس واحد می

استفاده  هماری دوصفتآا  مدل  ،ژنتیکی بی  صفاتهمبقتگی 
 شماره مدل ،ماری مورد استفاده در تحلیا دو صفتهآمدل  .شد

چو  وذه بذرا      ،بود یک صفتهپنج مورد استفاده در تحلیا 
ییذری و   تعداد نمونه، دوره الذق  .ها نشا  داد بهتری روی داده
مذورد اسذتفاده در    و فرضیات ، رو  برآوردییری فواصا نمونه

)مدل شذماره پذنج(    تک متغیرهمشابه با مدل  ،آماری ای  مدل
برای محاسبه همبقتگی فنوتیپی بی  صفات مورد مطالعه بود. 

  SAS 1.9افزار ا  رویه همبقتگی اسپیرم  و با استفاده ا  نرم
مورد بررسذی اذرار    درصد 5سطح داری در  استفاده شد و معنی
ژنتیکی با استفاده ا  فرمذول  یذر محاسذبه    یرفت. همبقتگی 

 شد.
                                                

 
واریانس            و وواریانس ژنتیکی          وه در آ  

بذرای محاسذبه   . بذود  پذژوهش ژنتیکی افزایشی صفات مذورد  
 ا  فرمول واریانس فنوتیپی
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:پژوهش ا  فرمولصفات مورد  تکرارپکیریبرای و   
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ای آسذذذتانه  هایبذرای ار یذابی وذذارایی مذذدل استفاده شد.

ا  فرمذول معیذار    ،مذورد نظذر   صذفات در تجزیذذه و تحلیذذا 
وذه معیذاری بذذرای م ایقذه بذی  دو    ( DIC)میزا  انحذرا  

مدل آماری اسذت، اسذتفاده شذد. افذزو  بذر محاسبه م ذادیر  
افزار  ای  نرم،  Thrgibbs1f90افزاراجزای واریانس توسط نرم

ولذی  طذور به (.62) وندمحاسبه میرا نیذز  DICمعیار میذزا  
 :صورت ذیابه DICمعیار 

 D(θ) = - 2 log (p(y|θ))+ c   
 

ی هذا  فراسذنجه  θ:مشذاهدات،   y:شود وه در آ ،  محاسبه می
ثذابتی وذه در  c: تذابع درسذتنمایی،  p (y|θ) ناشناخته مذدل،
چنذی  امیذد   هذم  .شذود های مختلف حک  مذی م ایقذه مذدل

 Dوه هر چه م ذدار   ̅  = E(D(θ)): برابر است بذاD ریاضی 
مذوثر در  ی ها فراسنجهتذر است. تعداد ومتر باشد مدل مناسب

شذذود.  محاسذبه مذی ̅  = PD =   ̅ – D(θ̅)ق مدل ا  طریذ
 ̅  +DIC = PD باشذد. در نهایذت  می  θامیدریاضذی  θ̅ وذه

ومتری داشته باشذد بذه عنذوا   DIC  میباشد و هر مدلی وه
 (.62شود )بهتذری  مذدل انتخذاب می

 
 نتایج و بحث

تعذداد وذا    :بود شجره مورد استفاده به شری  یر  خالصه     
فرد، تعداد وا پذدر و   9، تعداد وا افراد همخو  92222افراد 
و بدو   ی نتاجتعداد افراد دارا ،نفر 2262و  119ترتیب مادر به
تعداد فر ندا  پدرها و مادرهذا  و   2215و  1699ترتیب نتاج به
تعذداد افذراد   همچنی   بود؛ نفر 99291و  92221ترتیب بهنیز 

پذدر و   112نتذاج و   92222ارای وه دبود نفر  6291 بنیانگکار
یروه تنی تشخیص داده شد وه حداوثر  692مادر بودند.  292

داشتند وه حداوثر و حذدااا   را نفر 25221/6ای  اندا ه خانواده
طور وه ا  عنذوا   هما  .نفر بود 6و  5ترتیب اندا ه خانواده به

هذای مذورد اسذتفاده در ایذ       ای  پژوهش مشخص است، داده
مار توصذیفی  آخالصه دست آمدند. ه یاوداری فکا ب پژوهش ا 
ا   مذا  .نشا  داده شده اسذت  9در جدول  مورد پژوهشصفات 
 مثلی مربوط بذه شذش شذکم  ایذش     های اختالالت تولید داده

بذا   ،شود میمشاهده  9در جدول طور وه  . هما وردیماستفاده 
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  اسززت یافتززهتعززداد رردردهززا رززاهش  ،افزززایش مززکی زایززش
رردرد در مکی مشی  5309رردرد در مکی اول تا  50103)از 

بزه  تدانزد   مزی ونزد  ر راهشره این  زایش برای هر دو صفت(
 ها، حذف اختیاری و یا اجباری گاوها در گلزه  دلیل بروز بیماری

 زایززی ودر ایززن جززدول درصززد وتززد  سززخت  . فکززا بامززد 
ماندگی برای تماس مکی زایش، سن مادر هنگام زایزش  جفت

و فصل زایش مدجدد است. روند منظمی برای میززا  درصزد   
وتد  دو صفت نامبرده با افززایش سزن زایزش مزادر و فصزل      
زایش وجدد ندارد. با این حال رمترین و بیشترین درصد وتد  

ترتیز  در سزن زایزش دوم و    بزه ( % 10% و 33جفت ماندگی)
%( 15و 66)% ترتیزز  در فصززدل تاب ززتا  و ب ززاربززه سززدم و

 ترتیز  مشاهده مد. برای صفت سخت زایزی ایزن مازدار بزه    
هزی   مشزاهده مزد.  )اولین زایزش(   %33و  60% )زایش مشی(

زایی در فصدل ترین درصد وتد  سختچنین باالترین و پایین
فراوانزززی  ( مشزززاهده مزززد.16%( و زم زززتا  )64%پزززاییز )

 1/5% گاوهای ترمز نروژ در مکی زایزش اول ماندگی در  جفت
، همچنین فراوانی این صفت در گاوهای هلشزتاین  گزارش مد

 افزایش یافزت  6/3% به 3/5% خ ت ازندر پنج زایش  ینروژ
هلشتاین . فراوانی اختالالت مرتبط با باروری در گاوهای (53)

مانزدگی در مزکی    فراوانی جفزت  ،ایرا  باال گزارش مده است
ه گزارش مد 9/6% و 5/1% ،1/3% ترتی اول تا سدم بهزایش 
را بزرای گاوهزای    1/3% نرخ حذف (30)فیلپ د  (. 56) است

خطزر  همچنزین گززارش مزده    زا گزارش ررد.  سدئدی سخت
بزاالتر از   54% زایی و یا بعزد از سززارین،   حذف پس از سخت

و در گاوهای دوره میردهی اول،  ههای بدو  رمک بدد زایما 
  .(51) ه استبدد 54% زایی بیش از احتمال حذف در اثر سخت

صزفت   ره بزرای همچنین نتیجه بررسی اثرات ثابت نشا  داد 
 گزذار بزدد امزا   ماندگی تن ا اثر فصل و سال زایش تزاثیر   جفت

.دار بزدد  زایی تن زا اثزر سزال زایزش معنزی      برای صفت سخت

 
 ماندگی صفت جفت

مانزدگی و   جفزت مثل  -ره اختالالت تدلیدمثلی جایی از آ      
گیزری بالفاصزله    انزدازه صفات تابل جمله از  زایی سخت درجه

یکی و ژمحیطزی، فیزیدلزد   هزای  سزازه ه تند و از پس از تدلد 
تایی، ژنتیک مادری و اثر محزیط  ژنتیکی مختلفی )ژنتیکی م 

 با تدجه بزه ایزن رزه    پذیرند، همچنین ( تاثیر میحیدا  یدایم
اخزتالالت  هزای گززارش مزده بزرای      پزذیری  وراثزت  ی دامنه

 هزای  فراسزنجه بزرای بزرآورد   از اینزرو  زیاد اسزت،  تدلیدمثلی 
مزدرد   ثیر عدامل مختلف بزر ایزن صزفات   أژنتیکی و ارزیابی ت

های آماری مختلفزی اسزتفاده    از مدل بررسی در این پژوهش،
مانزدگی و   ژنتیکزی صزفات جفزت    تحلیلنتایج حاصل از مد. 

واریانس ژنتیکی ارایه مده است.  2زایی در جدول  درجه سخت
مدل آماری رردردهای تکرار مده  پنجبرآورد مده با استفاده از 

رزه   ،متغیزر بزدد  )مزدل پزنجی(    001/0تزا   )مدل اول( 005/0
. (2ل دواست )جز ماادیر برآورد مده  ی ناچیز بدد  دهنده نشا 

مادار واریانس ژنتیکی مادری برآورد مزده بزرای ایزن صزفت     
بزه اسزتثنای   و  افزایشزی بزدد   یکاندری رمتر از واریانس ژنتی

هزا   ماادیر برآورد مده بزرای همزه مزدل    ،(0004/0مدل دوم )
(. با استفاده از مدل پنجی و 005/0) برآورد مدیک ا  و ثابت 

و باالتر از مادار  002/0 داییمشی مادار واریانس اثر محیطی 
 دست آمد رزه ایزن حزاری از متغیزر    همادری بژنتیک واریانس 

مانزدگی در گلزه    صزفت جفزت   یدایمز بدد  اثزرات محیطزی   
پزذیری بزرآورد مزده     مادار وراثزت  .استگاوداری مررت فکا 

)مزدل   031/0)مزدل اول( تزا    53/0ماندگی  برای صفت جفت
رزه در   ییهزا  مزدل  مدد ره خاطر نشا  می. بدست آمدپنجی( 

افزایشی و مادری لحاظ مد  ها رداریانس بین اثرات ژنتیک آ 
 بدو های هی پایه خدد و  ( به ن بت مدلهای سه و پنج مدل)

بیشزترین مازدار    ،(های دوم و چ ارم مدللحاظ اثر رداریانس )
بزا اسزتفاده از    پذیری برآورد مده را از خدد نشا  دادنزد.  وراثت

( 021/0مزادری ) ژنتیکزی  بیشترین مادار اثزر   سهمدل مماره 
مازدار اثزر    (010/0( و حزدارثر ) 056/0. حزداتل ) بدست آمزد 

 حاصزل مزد.   یزک  و پنجهای مماره  مادری با استفاده از مدل
دسزت  ه مده در سطح پایین بز د ورآهای بر پذیری میزا  تکرار 

 آمززد رززه بیشززترین ماززدار بززا اسززتفاده از مززدل اول )مززدل    
تکرارپذیری( و رمترین مادار با اسزتفاده از مزدل مزماره سزه     

بزرای صزفت    DICبا تدجه بزه معیزار    مد.آدست ه ( ب012/0)
ها مباهت نزدیکی از مدل 2جفت ماندگی و با تدجه به جدول 

)مدل حزاوی اثزر    1این لحاظ به همدیگر دامتند. مدل مماره 

 گاوداری فکا در زایی  سختو ماندگی  آمار تدصیفی صفات جفت  -5جدول 
Table 1. Descriptive Statistics of Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm 

 درصد وتد  تعداد رردرد فصل زایش درصد وتد  تعداد رردرد سن زایش وتد  )%( تعداد رردرد مکی زایش صفت

ت
جف

 
ی
ماندگ

 

 15 1925 ب ار 33 2121 2 64 50103 اول
 66 4111 تاب تا  12 9221 3 63 1465 دوم
 61 4456 پاییز 64 6929 6 66 1664 سدم
 13 1146 زم تا  64 6955 1 69 3692 چ ارم
    10 3612 6 61 2263 پنجی
    69 2301 1 64 5309 مشی

    13 5101 4 1/66 35513 میانگین رل
 درصد وتد  تعداد رردرد فصل زایش درصد وتد  تعداد رردرد سن زایش وتد  )%( تعداد رردرد زایشمکی  صفت

ت
سخ

 
ی
زای

 

 12 1925 ب ار 39 2121 2 69 50103 اول
 69 4111 تاب تا  11 9221 3 10 1465 دوم
 64 4456 پاییز 11 6929 6 16 1664 سدم
 16 1146 زم تا  11 6955 1 14 3692 چ ارم
    14 3612 6 66 2263 پنجی
    60 2301 1 61 5309 مشی

    61 5101 4 11 35519 میانگین رل
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حیوان و اثر مادری و باا لحاا     یدایمژنتیکی مستقیم، محیط 
عنوان بهترین ، بهکواریانس ژنتیکی بین اثر مستقیم و مادری(

مدل شناخته شد. در این مدل با توجه باه ههاار مادل دی ار،     
بیشترین مقادار واریاانس تنتیکای ایشایشای را شااهد باودیم       

تاثیر خود را در مقدار باالتر وراثت پذیری نساتت   ( که000/0)
مقاادیر باررورد شاده    (. 091/0ها نیش نشاان داد ) به سایر مدل

ی حیاوان و  دایما وراثت پذیری، اثر ژنتیکی مادری، اثر محیط 
 ،90/0 (000/0ترتیا  ) باه  تکرار پذیری برای بهتارین مادل   

 حاصاااد شاااد.  01/0(00/0) و 91/0 (09/0، )0/ 09(001/0)
ماندگی در گاوهای شایری ررماش ناروژ باا      جفتپذیری  راثتو

 ای پادری در شایردهی اول تاا پان م      استفاده ات مدل رساتانه 
، و در (99) 00/0، و 09/0، 91/0، 01/0، 90/0ترتیاااا  بااااه

، 01/0، 00/0پژوهش دی ری در سه تایش نخست به ترتیا   
مانادگی در   پاذیری جفات   وراثت. (91)بررورد شد  09/0، 00/0

پادری،   ی های دومتغیره گاوهای شیری هلشتاین کانادا با مدل
مانادگی   همچنین وراثت پذیری جفت(. 90)گشارش شد  00/0

در گاوهای هلشتاین ایران در شکم تایش اول، دوم و سوم باا  
و  00/0، 01/0ای حیاوانی باه ترتیا      استفاده ات مدل رساتانه 

هش ما همخوانی این نتایج با نتایج پژو (.91) بررورد شد 00/0
 دارد. 

 زایی صفت سخت 
تایای ات   رورد شاده بارای صافت ساخت    نتیکی برژواریانس    

  متغیاار بااود( سااهدو و )ماادل  09/0( تااا یاا )ماادل  000/0
 

دساات رمااده باارای صاافت هواریااانس ژنتیکاای باا. (0)جاادول 
  دهناده  تر بود، که نشاان باالماندگی  تایی نستت به جفت سخت

 این صفت برای پیشریت ژنتیکی استپتانسید ژنتیکی بیشتر 
. همانند صافت  پایین است( در کدیراسن ه این )گرهه مقدار 

ماندگی میشان تنوع ژنتیکای در صافات ماادری کمتار ات      جفت
بیشااترین مقاادار  و اسااتمیااشان واریااانس مسااتقیم ژنتیکاای 

در شد.  دیده( 009/0های دوم و سوم ) واریانس مادری در مدل
 ،ت واریانس مادری ظاهر شدبیشتر ا ایمد یواریانس محیط کد

مقاادیر باررورد    (009/0جش مدل یا  ) به ها تمامی مدل که در
 پذیری بررورد شاده  ماندگی بود. وراثت صفت جفت برابر باشده 
که حاداکرر  ماندگی بود  تر ات مقادیر متناظر در صفت جفتباال
ساوم و   هاای  ترتی  برای مادل ( به001/0( و حدارد )009/0)

( و پانج  001/0شاماره ههاار )    مادل در دست رماد.  ه ارم بهه
، حیوان لحا  شده باود  دایم یها اثر محیط ( که در رن091/0)

کاه ات لحاا  علمای     شاد پذیری کمتری باررورد   میشان وراثت
 .استمنطقی و معتتر 

 000/0نیاش در دامناه    حیوانمحیط دایمی  واریانسمیشان      
)مدل ههارم( متغیر بود. تکرارپاذیری در   010/0)مدل ی ( تا 
های شماره یا ، ههاار و پانج( مقاداری      ها )مدل تمامی مدل

نشاان   DICمقدار معیار ( داشت. 001/0مشابه و تقریتا ثابت )
)مدل حاوی اثرات ژنتیکای مساتقیم، ژنتیکای     0داد که مدل 

یاوان(، بهتارین مادل در رناالیش     مادری و اثر محیط دایمای ح 
 تواند باشد.تایی می ژنتیکی صفت سخت

 
، مساتقیم  پاذیری  وراثات  هاای  یراسان ه ورد شاده  رمیشان بار 

 پاذیری  حیاوان و تکرار  یدایماثر محیط  مادری،پذیری  وراثت
و اریکسون دست رمد. هب 90/0و  01/0، 00/0، 09/0ترتی  به

تاا   99/0تایای را   پذیری مساتقیم ساخت   وراثت( 1)همکاران 
بااررورد کردنااد.   90/0تااا  01/0و باارای اثاار مااادری   90/0

 تایای در دوره شایردهی اول و   پاذیری مساتقیم ساخت    وراثت
پذیری  و وراثت 91/0تا  00/0و  01/0تا  90/0ترتی  باالتر به

تاا   90/0ترتیا   تایای در دوره اول و بااالتر باه    مادری سخت
دهنده بااال باودن   گشارش شد که نشان 01/0تا  09/0و  90/0

 ساتایی  (.91) پذیری در دوره شیردهی اول اسات  هر دو وراثت
صافت   برروردی پذیری وراثت میشان( 01) همکاران و مختاری
 باررورد  01/0 را هلشتاین گاوهای ات گله ی  تایی را در سخت
اثارات ژنتیکای    شاامد ات مادلی   در پژوهشای مشاابه  . نمودند

حیاوان بارای باررورد     یدایممادری و محیط ژنتیکی مستقیم، 
( و ماادری  019/0تایای )  صافت ساخت  مستقیم پذیری  وراثت

 .(90)( استفاده شد090/0)
 ژنتیکی دو صفتی تحلیل
پاذیری   وراثت و نتایج حاصد ات بررورد همتست ی ژنتیکی     

واریانس  .ارایه شده است 9در جدول  حاصد ات مدل دو صفتی
(. 0009/0تقریتا ناهیش حاصد شد )ماندگی  صفت جفتژنتیکی 

واریانس  تر ات پایینهای واریانس خیلی  لفهؤو همچنین سایر م
میشان واریانس اثرات  طوری که، بهبررورد شدژنتیکی ایشایشی 

ژنتیکای  ( بیشتر ات میشان واریانس اثارات  00/0) دایممحیطی 
مقدار واریانس خطای بررورد شده . بررورد شد( 009/0مادری )

تناوع در   گار  بیانکه  بود،نستت واریانس ینوتیپی خیلی باالتر 
ثر بار  ؤما تی  و غیرسیساتماتی   میشان سایر اثارات سیساتما  

 تایی در گاوداری یکا جفت ماندگی و سختژنتیکی صفات  های یراسن ههای واریانس و  مولفهبررورد  -0جدول 
Table 2. Estimated Variance Components and Genetic Parameters of Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka 
              Dairy Farm 

   مدل صفت
    

     
    

    
    

    
     r DIC 

گی
اند
ت م

جف
 

9 09/0  09/0 90/0 91/0 (009/0)01/0  (000/0)09/0 (01/0)00/0 09/00011 
0 00/0 09/0  90/0 90/0 (001/0)99/0 (000/0)90/0   91/00991 
9 00/0 09/0  90/0 90/0 (000/0)91/0 (000/0)10/0   00/00909 
1 09/0 009/0 09/0 90/0 91/0 (000/0)00/0 (01/0)09/0 (09/0)91/0 (00/0)01/0 11/00000 
0 00/0 009/0 00/0 90/0 90/0 (000/0)90/0 (001/0)09/0 (09/0)91/0 (00/0)01/0 00/00010 

ی
تای
ت 

سخ
 

9 00/0  00/0 01/0 00/0 (009/0)09/0  (000/0)00/0 (009/0)99/0 00/90009- 
0 09/0 009/0  01/0 01/0 (00/0)90/0 (09/0)01/0   11/90111- 
9 09/0 09/0  01/0 00/0 (01/0)91/0 (09/0)90/0   01/90111- 
1 009/0 009/0 010/0 01/0 00/0 (00/0)00/0 (000/0)090/ (001/0)00/0 (00/0)90/0 00/90010- 
0 009/0 009/0 00/0 01/0 00/0 (009/0)09/0 (00/0)00/0 (009/0)01/0 (09/0)90/0 09/90010- 
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های بعددی   وهشدر پژ دبای گران وهشپژو  استماندگی  جفت
 محیطدی داتدته باتدند.    های سازهی به سایر خود توجه بیشتر
( نیز خیلدی ندازیز و   0000/0پذیری برآورد تده ) میزان وراثت

رکوردهای تکدرار   های تحلیلمقادیر معمول خود در  تر از پایین
بدرآورد تدده    هدای  فراسدنجه تده بودند با این حدال از دیردر   

 دایدم ی ( و اثدر محیطد  004/0مدادری )  پدذیری  وراثتزون  هم
پدذیری   بدود. مقددار پدایین وراثدت     تدر نیز پایین( 07/0) حیوان

فدرد در بدروز صدفت    ژنتید   کم اهمیت   دهنده مستقیم نشان
ه تصحیح اثرات محیطدی و بد  ، . با این حالاستماندگی  جفت

تدناخت صدحیح    ،کارگیری عوامل مدیریتی در بهبود زایمدان 
در وه خدرو  جفدت   و نحرحم  مثلی وتولید هی دستراژیولوزفی

ثر ؤمد مانددگی   نظیدر جفدت  کاهش بروز اختالالت تولید مثلی 
زایدی   نتیکی برآورد تده برای صدفت سدخت  ژواریانس  است.

جفدت   متناظر آن بدرای صدفت   از میزان باالتر( خیلی 001/0)
رکوردهای تکدرار   تحلیل(، اما در 3ماندگی برآورد تد )جدول 

روند معکوسی را مشاهده کردیم. میدزان تندود در اثدرات    تده 
 بدود.  (00/0) محیطی دایم تر ازپایین (001/0) مادریژنتیکی 
( خیلدی  000/0زایدی )  پذیری برآورد تده صدفت سدخت   وراثت
 ژنتیکدی  بدرای اثدرات   004/0) هدا  فراسدنجه تر از دیردر   پایین

حالدت  برای اثرات محیطی دایم( بود که این  078/0مادری و 
مانددگی   برعکس حالت مشاهده تده برای صدفت جفدت   دقیقاً

است. با این حال با توجه به مقدار خیلی پدایین بدرآورد تدده،    
ژنتی  مادری و اثرات محیطی تناخته تده تاثیر بیشتری بدر  

زایی دارند و نسبت به ژنتید  و پتانسدیل بدرای     صفت سخت
 رار گیرندد زایی در گله بیشتر مورد توجده قد   کاهش بروز سخت

(38.) 
 

 در گاوداری فکا زایی با استفاده از مدل دو صفتی سختو ماندگی  نتیکی صفات جفتژ های فراسنجههای واریانس و  مولفهبرآورد  -3جدول 
Table 3. Estimated Genetic Components and Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy 
              Farm Using Bivariate Analysis 

   صفت
    

     
    

    
    

    
     r 

 79/0(005/0) 079/0(001/0) 004/0(030/0) 0000/0(003/0) 505/0 189/0 005/0 001/0 0001/0 ماندگی جفت
 078/0(005/0) 078/0(001/0) 004/0(005/0) 000/0(01/0) 59/0 55/0 00/0 001/0 001/0 زایی سخت

                 همبستری 
 09/0(03/0)* 00/0(04/0)* 09/0(03/0)* 39/0(05/0)* 04/0(01/0)* زایی سخت –ماندگی  جفت

ra : ،همبستری ژنتیکیrm : مادری، ژنتیکی همبستریrpe : ،همبستری اثرات محیطی دایمre:  ،همبستری محیطیrp :00/0داری در سطح  معنی: * ، همبستری فنوتیپی (00/0P<) 
    
)همبستری ژنتیکی افزایشی،  های ژنتیکی متنود همبستری    

، حیدوان  یدایمد همبستری ژنتیکی مادری، همبستری محدی   
حاصدل از آندالیز دو   ( و همبستری فنوتیپی همبستری محیطی
دیدده   3در جددول  زایدی   ماندگی و سدخت  صفتی صفات جفت

ط )ثابدت و قابدل   ارتبدا  صدورت همبستری ژنتیکی به تود. می
های اصالحی ی  صدفت بدا صدفت دیردر      اعتماد( بین ارزش

خیلدی  بدین دو صدفت مقددار    میزان همبستری ژنتیکی  .است
بهبود ژنتیکدی متوسد     گر نشانکه  برآورد تد،( 04/0) پایینی

نتیجه زایی و در  د صفت سختماندگی در اثر بهبو صفت جفت
. همبسدتری ژنتیکدی   اسدت های اصالح ندژادی   اجرای برنامه
 ی هندده د نشدان مد که آدست ه( ب39/0) متوس مادری در حد 
انددازه   مثلفیزیولوژیکی  های سازهمادری و اثر بهبود ژنتیکی 

امید انددکی بده بهبدود     ،قرارگیری جنین در آن ی و نحوهرحم 
 حیوان یدایمثر محیطی این دو صفت وجود دارد. همبستری ا

عدالوه بدر   ( 09/0)باالی برآورد تده بدرای آن  خیلی و میزان 
 ، تداثیر بداالی ایدن اثدرات    دایدم ی یکسان بودن اثرات محیطد 

های گداو تدرکت فکدا را     برای این دو صفت در گله گذارتاثیر
 در نتیجده میدزان بداالی همبسدتری محیطدی      دهد. نشان می
 ثیرأتد   دهندده  نشدان ( 00/0و محیطدی )  (09/0) ی حیدوان دایم

زایی  ماندگی و سخت جفتفنوتیپی بر صفات  عوامل محیطی و
زایی  ماندگی و سخت همبستری ژنتیکی بین صفت جفت .است

برآورد تد که این نتایج بیان  39/0در گاوهای هلشتاین کانادا 
کند که، انتخاب برای کداهش اخدتالالت بداروری موجد       می

 از بعضددی  (.10)تددود  بهبددود بدداروری گاوهددای تددیری مددی 
زدون  هم همبستری این صفت را با سایر صفات گرانپژوهش
 ژنتیکدی  ( کده در آن همبسدتری  57تولد محاسبه کردند )وزن 

 43/0 ترتی  به را تولد وزن-زایی سخت بین مادری و افزایشی
 .(57نمودند ) برآورد 47/0 و
نتیکی بدرآورد تدده   ژ های فراسنجههای واریانس و  لفهؤم     

ی بودند که این خود نشان همری در سطح نازیز و خیلی پایین
دو صدفت   اثرات محیطی و مدیریتی بدر ایدن  د اثیر زیأدهنده ت
جایی که همبستری ژنتیکی بین دو صفت در حدد   از آن. است

تحدت  مانددگی   برآورد تد و از سوی دیرر صفت جفتمتوس  
ادی بدرای  ژاصدالح ند   هر گونه عملیات استزایی  سخت تاثیر

توانددد سددب  بهبددود صددفت  زایددی مددی بهبددود صددفت سددخت
ایدن   ،. بدا ایدن حدال   گدردد  فکدا ماندگی در گله گاوداری  جفت
ن داد کده میدزان خیلدی    ی ژنتیکی در سطح جمعیت نشاارزیاب

هدای فندوتیپی و محیطدی و میدزان بداالی       ریباالی همبسدت 
، ضرورت برای این دو صفت حیوان یدایمی همبستری محیط

بهبدود و توجده بده اثدرات محیطدی و مددیریتی در ایدن گلدده        
بدا توجده بده میدزان      .زدسا میگاوداری را بیش از پیش آتکار 

بهبدود   ،خیلدی پدایین همبسدتری ژنتیکدی مدادری      لیمثبت و
تاثیر بده   غیرهری همچون افزایش ظرفیت رحم و ژنتیکی ماد

و بدالطب    زایدی  بت کمتری در میزان کداهش بدروز سدخت   نس
 های گاو تیری فکا دارد. ماندگی در گله جفت

 
 تشکر و قدردانی

کده  نویسندگان از آقای مهندس جلیل نژاد و خانم تریفی     
با فراهم نمودن رکوردهای تولیدی و تولیدمثلی گاوداری فکدا  
نقش مهمی در انجام این پژوهش ایفا نمودند صمیمانه تشدکر  

 .نماید و قدردانی می
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Abstract 
The aim of this study was to estimate genetic components and parameters of retained placenta and 
dystocia traits in FOKA dairy farm. The non-genetic factors affecting these traits were evaluated using 
logistic regression implemented in GENMOD procedure of SAS 9.1 software. In order to do genetic 
evaluations, 5 Bayesian threshold models of repeat records and a Bayesian bivariate model were used. 
The genetic model parameters were obtained using Bayesian and Gibbs sampling method implemented in 
THRGIBBS1F90B software. The results shown effects that the season and year of birth were significant 
on the retained placenta; however, only effect of the birth year was significant for the dystocia. For both 
traits, the best fitted model was selected using DIC measure. Direct heritability, maternal genetic effect, 
maternal permanent environmental effect and repeatability estimates for retained placenta using best 
fitted model on repeated records were obtained as 0.15(0.002), 0.03(0.007), 0.14(0.01) and 0.29(0.02), 
respectively. In multivariate analysis, these parameters were estimated as 0.005(0.003), 0.001(0.030), 
0.002(0.001) and 0.008(0.002) respectively. These parameters for dystocia trait using best fitted model 
over repeated records were as 0.03(0.001), 0.02(0.002), 0.27(0.003) and 0.30(0.01), respectively. In 
multivariate analysis, aforementioned parameters were estimated as 0.003(0.01), 0.005(0.002), 
0.004(0.001) and 0.007(0.002), respectively. The results of this research showed that, considering the 
economic importance of these two traits on the profitability of FOKA dairy farm, and on the other hand, 
estimated a low direct, maternal heritability and different correlations i.e. direct genetic (0.41), maternal 
genetics (0.18), phenotypic (0.55), environmental (0.58) permanent environment (0.81), much attention 
should be paid on management of environmental factors affecting these traits. In this regards, it is not 
expected that manipulating of direct and maternal genetic would be crucial on aforementioned traits. 
 
Keywords: Bayesian Methods, Dystocia, Dairy Cows, Genetic Parameters, Retained Placenta, Threshold 
                    Models 
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