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استفاده ازژنتیکی صفت کمی باپدري گمشده برپیشرفت و رونداثر اطالعات
ايسازي رایانهشبیه

1مختارعلی عباسی

چکیده
3/0و15/0پذیريبا وراثتجمعیت ردپیشرفت و روند ژنتیکی یک صفت کمیاثر نقص شجره پدر بر منظور بررسیبه
در هر فایل. هاي جداگانه ذخیره شدسال انتخاب و آمیزش در فایل10براي هر جمعیت اطالعات حاصل از .شدندسازي شبیه

هاي داده ه و فایلشجره حذف شدفایل از متوالیبا دو روش تصادفی و ) از صفر تا صد درصد(به میزان ده درصد پدرها شماره
دار با افزایش درصد حذف پدرها بطور معنیدو جمعیت و در هر در هر دو روش روند ژنتیکی.شدندمختلف با مدل حیوان تجزیه 

و جامعه پایه به نسبت به شجره کاملشجره فاقد پدردر روند ژنتیکی برآورد شده میزان کاهش،1در جمعیت .کاهش یافت
کاهش ،در روش حذف تصادفی. بودند% 16/90و %42/88ها به ترتیب این نسبتیز ن2در جمعیت .بود%1/89و%18/86ترتیب

تغییرات متوالیدرحالیکه در روش حذف ،ودبهاي باالتر کمتر مقادیر در درصدهاي حذف اولیه شدیدتر بوده و در حذف
اي کاهش بطور قابل مالحظهبا افزایش درصد حذف شجره پدرهااین حالتپیشرفت ژنتیکی ساالنه نیز در تمام .بودتریکنواخت

. بنابراین الزم است شجره پدر با دقت باال در گله هاي اصالح نژادي ثبت شود.یافت

ايرایانهسازي شبیهروند ژنتیکی، ، پیشرفت ژنتیکی، اطالعات پدري گمشده: کلیديهايواژه

مقدمه
بینی ارزش اصالحی صفات کمی از براي پیش

ترین آنها شود که رایجهاي مختلف استفاده میروش
در این مدل با وارد کردن ماتریس . باشدمدل حیوان می

اطالعات کلیه خویشاوندان براي روابط خویشاوندي از 
ها استفاده هاي اصالحی دامبینی نااریب ارزشپیش

ناقص بودن اطالعات شجره و به تبع آن . شودمی
ماتریس روابط خویشاوندي سبب اریب شدن 

ها شده و دقت انتخاب و میزان پیشرفت و بینیپیش
آگاهی از تاثیر . )15(دهدروند ژنتیکی را کاهش می

مقادیر مختلف نقصان شجره بر این پارامترها اهمیت 
ها در بینیزیادي دارد و میزان اعتماد به برآوردها و پیش

با توجه . نمایدهاي ناقص را تاحدودي مشخص میشجره
به سادگی ثبت اطالعات زایش گوسفندان، امکان ثبت 

به علت مشکالت اما . کامل شماره مادر وجود دارد
برنامه جفتگیري کنترل شده و تلقیح موجود در اجراي 

هاي گوسفند در برخی ، ثبت شماره پدر در گلهمصنوعی
هاي موجود معموال ناقص مواقع مقدور نبوده و شجره

، برخی حیواننظري مدلهايرغم مزیتعلی. باشندمی
توانند اعتبار و صحت میي ناقصهاها و شجرهداده

موفقیت ). 3(أثر سازندها و پارامترها را متبرآورد مؤلفه
گیري توان با اندازههاي اصالح نژادي را نیز میبرنامه

پیشرفت ژنتیکی صفات مورد مطالعه در طی اجراي 
یکی از عوامل مؤثر در . برنامه اصالح نژاد مشخص نمود

).5(باشدمیمیزان پیشرفت ژنتیکی دقت ثبت شجره 
ارزش بینی پیشبررسی تاثیر نقصان شجره پدر بر 

هاي اصالحی، دقت انتخاب و روند ژنتیکی در داده
زیرا بندرت شجره کامل در . پذیر نیستاي امکانمزرعه

هاي گوسفند وجود دارد تا با ایجاد نقصان مصنوعی گله
هاي از طرف دیگر مقادیر ارزش. اثرات آن بررسی شود

اصالحی واقعی حیوانات در گله هاي پرورشی موجود 
بنابراین . ان دقت انتخاب را برآورد کردنیستند تا بتو

اي براي ایجاد جمعیت سازي رایانهاستفاده از شبیه
هاي مختلف با درجات واقعی با شجره کامل و تولید فایل

، امکان بررسی تاثیر سطوح متفاوت نقصان در شجره پدر
بینی ارزش اصالحی و مختلف نقصان شجره بر پیش
تحقیقات . آوردفراهم میبرآورد روند ژنتیکی صفات را 

است، اما با توجه به مختلفی در این زمینه انجام شده
هاي متفاوت بودن برخی شرایط در شبیه سازي و ورودي

امکان تعمیم نتایج ،سازي جامعه واقعیمتفاوت در شبیه
حاصل از آنها براي کلیه شرایط و مقایسه نتایج آن 

.ها با یکدیگر وجود نداردپژوهش
روش تحلیل سیستم سازي ازمطالعات شبیهدر 

ها به صورت یک در این روش پدیده.شوداستفاده می
در نظر گرفته شده و روابط اجزاء، )سیستم(سامانه 

ها، اثرات متقابل آنها و تأثیر عوامل مؤثر ها و ستادهنهاده
. گیرندبر نتایج و محصوالت سامانه مورد بررسی قرار می

)pmaz_abbasi@yahoo.com: نویسنده مسوول(دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، -1
1/4/93: تاریخ پذیرش4/5/92:  تاریخ دریافت
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ها، اثرات متقابل آنها و تأثیر عوامل مؤثر ها و ستادهنهاده
. گیرندبر نتایج و محصوالت سامانه مورد بررسی قرار می

)pmaz_abbasi@yahoo.com: نویسنده مسوول(دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، -1
1/4/93: تاریخ پذیرش4/5/92:  تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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دي است که طی آن به کمک یک مدل سازي فرآینشبیه
هایی طراحی شده از روي یک سامانه واقعی آزمایش

گیرد تا به کمک آنها به رفتار سامانه پی برده صورت می
شده و راهکارهاي گوناگون براي عملیات سامانه، در 

. اي مشخص و معین مورد ارزیابی واقع گرددمحدوده
سوب شده که گله گوسفند نیز به عنوان یک سامانه مح
توان به کمک رابطه عوامل بیرونی و درونی آن را می

در صورت معلوم بودن . هاي ریاضی بیان نمودانواع مدل
اي با سازي رایانهتوان با استفاده از شبیهها، میاین مدل

اي کمتر، در زمانی اندك و با دقتی باال به بررسی هزینه
).12(ن پرداختتأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر عملکرد آ

اثر ) 11(و همکاران ساندرز یک پژوهش رد
را بر ) MSI(و گم شده ) WSI(اطالعات پدري نادرست 

با استفاده آنگلن پیشرفت ژنتیکی در جامعه گاو شیري 
در . سازي قطعی مورد بررسی قرار دادنداز شبیه

، 1/0(پذیري سازي مقادیر متفاوتی براي وراثتشبیه
نتایج .در نظر گرفته شدMSIو WSI، )5/0و 25/0

اطالعات پدري نادرست و گم شده نشان داد که حاصل 
در شده و این کاهشپیشرفت ژنتیکی سبب کاهش

ولر و اسرائل .بودزیادپذیري پایین نسبتاً وراثتصفات با
اثر اشتباهات شجره بر پیشرفت ژنتیکی را براي یک ) 6(

در گاو 25/0پذیري صفت محدود به جنس با وراثت
درصد 10نشان داد که نتایج . شیري بررسی کردند

اشتباه در تشخیص هویت پدري، پیشرفت ژنتیکی 
بر هاي اصالحی واقعی ارزشرگرسیون (واقعیساالنه

درصد، پیشرفت ژنتیکی 3/4را به اندازه ) سال تولد
هاي اصالحی برآورد ارزشرگرسیون (ساالنه برآورد شده 

و پیشرفت درصد6را به اندازه ) تولدلبر ساشده 
درصد5/3سال را به اندازه 20از ژنتیکی تجمعی بعد 

.کاهش دادمقایسه با هویت پدري کامالً درستدر 
براي سازي تصادفیاز شبیه) 4(و همکاران هاردر 

بر ارزیابی ) MSI(بررسی اثر اطالعات پدري گم شده 
مولفه واریانس پدري . ژنتیکی گاو شیري استفاده کردند

میزان اطالعات پدري گم شده و باقیمانده با افزایش
هاي قابلیت اعتماد ارزش، اماتحت تأثیر قرار نگرفتند

در . کاهش یافتندو پاسخ به انتخاباصالحی
هاي ذکر شده درصدهاي مختلف اطالعات پدري پژوهش

اساس شرایط آن کشورها کمتر در نظر گم شده بر
سال 10اما در کشور ایران در حدود . استگرفته شده

شماره پدرها ،هاي اصالح نژاد گوسفنداول اجراي برنامه
هاي اخیر نیز علیرغم ثبت شجره ثبت نشده و در سال

لذا تحقیق . پدر میزان نقصان در شجره بسیار زیاد است
حاضر با دامنه وسیع در میزان نقص شجره طراحی و 

بررسی تاثیر درصدهاي مختلف اجرا شده و هدف آن 
و ) تصادفی و متوالی(نقصان شجره، روش ایجاد نقصان 

هاي متفاوت صفات در جمعیت بر میزان پذیريوراثت

بینی ارزش پیشرفت ژنتیکی، روند ژنتیکی و دقت پیش
.باشدمیاصالحی 

هامواد و روش
براي بررسی تأثیر درصدهاي مختلف نقصان شجره 

بینی ارزش اصالحی، پیشرفت و روند پیشپدر بر
همبستگی بین ارزش اصالحی واقعی و و ژنتیکی

، دو جمعیت اصالح نژادي با روش بینی شدهپیش
در جمعیت اول . سازي کامپیوتري ایجاد شدشبیه

، واریانس ژنتیکی افزایشی 39/22میانگین صفت 
و 15/0پذیري و وراثت775/9، واریانس محیطی 725/1

، واریانس 39/22یت دوم میانگین صفت  در جمع
و 05/8، واریانس محیطی 45/3ژنتیکی افزایشی 

آمیزش قوچ و . در نظر گرفته شدند3/0پذیري وراثت
هاي انتخاب شده در هر دو جمعیت تصادفی بوده میش

حداکثر سن نگهداري قوچ و میش در جمعیت به و 
و 15ر نسبت حیوانات ماده به ن. سال بود6و 3ترتیب 

در . سال در نظر گرفته شد10طول مدت پرورش آنها 
و برنامه سازي شده ساختار نسلی متداخلبرنامه شبیه

اصالح نژاد نر مرجع براي جمعیت اصالح نژادي فرضی 
سازي از براي کدنویسی برنامه شبیه. )1(طراحی  شد

مبناي . نویسی ویژوال بیسیک استفاده گردیدزبان برنامه
گیري تصادفی از رکورد براي هر حیوان، نمونهایجاد 

ابتدا براي . باشدتوزیع آماري از پیش تعیین شده می
صفت مورد نظر یک جمعیت پایه غیرخویشاوند و 

و براي ایجاد ارزش فنوتیپی. سازي شدغیرهمخون شبیه
حیوانات جمعیت پایه، انحراف معیار ژنتیکی محیطی

در عدد تصادفی افزایشی و محیطی صفت مورد نظر 
نرمال استاندارد ضرب شده و ارقام حاصل با یکدیگر 

این حیوانات بر مبناي باالترین ارزش . شودجمع می
از آمیزش حیوانات نر و ماده . شونداصالحی انتخاب می

انتخاب شده، جمعیت نتاج نسل بعد حاصل شده که 
:بینی شدهاي اصالحی آنها از رابطه زیر پیشارزش

BV0 = 0.5(BVs + BVd) + {0.5(1- 0.5(Fs + Fd))}0.5

(σg* r)

به rو BV0 ،BVs ،BVd ،Fs ،Fd ،σgدر این رابطه، 
هاي اصالحی نتاج، پدر و مادر، ضریب ترتیب ارزش

همخونی پدر، ضریب همخونی مادر، انحراف معیار 
ژنتیکی افزایشی و عدد تصادفی نرمال استاندارد 

جمعیت نتاج نسل بعد نیز ارزش محیطی . باشندمی
با انجام این . گرددسازي میهمانند جمعیت پایه شبیه

سال کلیه مراحل، اطالعات 10عملیات براي مدت 
شجره و عملکرد حیوانات حاصل شده براي هر جمعیت 

ها حاوي مقادیر مربوط این فایل. در یک فایل ذخیره شد
ثابت به شماره حیوان، شماره پدر، شماره مادر، اثرات
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گله، ارزش فنوتیپی، ارزش اصالحی دوقلوزایی و
.و ارزش محیطی بودند) واقعی(سازي شده شبیه
به ترتیب2و1هاي داده مربوط به دو جمعیت فایل

در هر یک از دو . رکورد بودند20349و 20610حاوي 
شجره پدر صفر تا صد درصدسازي شده فایل داده شبیه

در روش . حذف شدندبا دو روش  تصادفی و متوالی 
درصد شماره پدرها به ترتیب از دهمتوالی در هر بار 

ابتداي فایل تا انتها حذف شده و فایل مربوط به هر 
در روش تصادفی . ذخیره گردید،سطح حذف شماره پدر

با برنامه نویسی در محیط ویژوال بیسیک با استفاده از 
، درصد هاي مختلف از شماره پدر بطور RNDتابع 

این حالت شبیه مواقعی . ادفی از کل فایل حذف شدتص
هاي گیريهاي گوسفند با جفتاست که در گله

نهایتاً. ناخواسته امکان ثبت شماره پدر وجود ندارد
افزار هاي داده حاصل با مدل حیوان و توسط نرمفایل

DFREML مدل ).9(تجزیه و تحلیل شدند1/3نسخه
م ماتریس بصورت زیر آماري مورد استفاده در فر

:باشدمی
eZXbY  

بـردار  b،بـردار مشـاهدات هـر صـفت    Y،این مـدل در 
بـردار مجهـول   ،و گلـه دوقلوزاییمجهول اثرات ثابت

مجهــول بــردار e،)مســتقیم(اثــرات ژنتیکــی افزایشــی 
هــاي طــرح سمــاتریZو X،)باقیمانــده(محیطــیاثرات

هستند که داده را به ترتیب بـه اثـرات ثابـت و ژنتیکـی     
.دنکنمربوط میافزایشی مستقیم 

همچنین، دقت انتخاب از طریق همبستگی بین 
، )(بینی شده و واقعی هاي اصالحی پیشارزش

روند ژنتیکی صفات از دو طریق پیشرفت ژنتیکی و 
هاي مختلف و مقایسه میانگین ارزش اصالحی سال

با استفاده از محاسبه رگرسیون ارزش اصالحی بر سال 
.برآورد شدSPSSافزار نرم

نتایج و بحث
انتخابصحتروند ژنتیکی و 

بینی ارزش اصالحی در روند ژنتیکی و دقت پیش
هاي حذف شماره پدر در به تفکیک روشهر دو جمعیت 

ف و مقادیر جامعه پایه ذدرصدهاي مختلف ح،شجره
روند . استارائه شده1در جدول ) سازي شدهشبیه(

در هر دو در حالت حذف تصادفی شماره پدر ژنتیکی
پایه جمعیت با جمعیت با افزایش میزان حذفدر مقایسه 

شده بر سازي رگرسیون ارزش اصالحی واقعی شبیه(
رگرسیون ارزش اصالحی (و شجره کامل پدر )سال
ش کاهايبطور قابل مالحظه) بینی شده بر سالپیش
روند ژنتیکی 2و 1هاي در جمعیت).>001/0P(یافت

به475/0و 017/0به 123/0برآورد شده به ترتیب از 

کاهش در روش حذف تصادفی . تنزل پیدا کرد055/0
در درصدهاي حذف اولیه شدیدتر روند ژنتیکیمقادیر

این کاهش در . دبوهاي باالتر کمتر بوده و در حذف
براي دو نسبت به درصد حذف صفر10درصدحذف

و نسبت % 26/49و%08/30به ترتیب2و 1جمعیت 
برآورد شد،%89/56و % 87/44جامعه پایه به ترتیب به

اسرائل درصد کاهش گزارش شده توسط 6که بیشتر از 
.بودشجره نادرست پدر در بررسی اثرات) 6(ولر و 

شجره فاقد شماره پدر براي کاهشهمچنین، این 
درصد حذف (شجره کامل نسبت به )100درصد حذف (

جامعه و نسبت به% 42/88و% 18/86به ترتیب )صفر
.بود% 16/90و % 1/89پایه به ترتیب 

در روش حذف متوالی شماره پدر روند ژنتیکی در 
دو جمعیت با افزایش میزان حذف شجره پدر بطور هر

برخالف روش حذف ). >001/0P(دار کاهش یافتمعنی
تصادفی در هر دو جمعیت کاهش مقادیر با افزایش 

میزان کاهش روند . تر بوددرصد حذف شجره تدریجی
نسبت به درصد حذف صفر 10ژنتیکی در درصد حذف 

و % 47/1و %63/1به ترتیب 2و 1برایدو جمعیت 
بود % 28/16و %23/19نسبت به جامعه پایه به ترتیب 

که کمتر از مقادیر متناظر در روش حذف تصادفی 
مشابه 100ها در درصد حذف این نسبت. باشندمی

روش حذف تصادفی بودند، زیرا با حذف کامل شماره 
شد و پدر فایل داده حاصل از هر دو روش یکسان می

ژنتیکی برآورد شده نیز مشابه مقادیر روندطبیعتاً
.خواهد بود

مقادیر روند ژنتیکی متناظر با روش حذف  در 
بود که این نتیجه تاثیر 1بیشتر از جمعیت 2جمعیت 

پذیري صفت در میزان پاسخ به انتخاب و مستقیم وراثت
در حالت حذف . دهدپیشرفت ژنتیکی را نشان می
صالحی از  بینی ارزش اتصادفی و متوالی دقت پیش

در 57/0به 85/0و از 1در حمعیت 48/0به 67/0
نحوه کاهش این پارامتر بسته . کاهش یافت2جمعیت 

به روش حذف شماره پدر اندکی متفاوت بود، به طوري 
بینی ارزش که در روش حذف تصادفی کاهش دقت پیش

این نتیجه در . اصالحی با سرعت بیشتر اتفاق افتاد
و هاردر براي مثال، . تایید شده استتحقیقات دیگر نیز 

سازي تصادفی براي با استفاده از شبیه) 4(همکاران 
بر ارزیابی ) MSI(بررسی اثر اطالعات پدري گم شده 

ژنتیکی گاو شیري نشان دادند که، مولفه واریانس پدري 
تحت تأثیر قرار MSIو باقیمانده با افزایش نسبت 

اصالحی و قابلیت بینی ارزش نگرفتند، اما دقت پیش
. بینی شده کاهش یافتندهاي اصالحی پیشاعتماد ارزش

کاهش پاسخ به انتخاب نیز با افزایش میزان اطالعات 
در تحقیق دیگري نشان .پدري گمشده مشاهده شد

داده شد که اطالعات پدري نادرست و گم شده سبب 
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شود که این کاهش در کاهش پیشرفت ژنتیکی می
) 10(موثقی . )11(زیاد استین نسبتاًپذیري پایوراثت

درصد را 20و 15، 10، 5هاي ناقص تاثیر سطوح شجره
بررسی و نشان دادند که با افزایش سطح خطاي شماره 

پذیري کاهش یافت و به ازاي هر یک پدر برآورد  وراثت
پذیري به درصد افزایش خطاي شماره پدر، برآورد وراثت

ا و نامعلوم بودن شماره خط.درصد کم شد01/0میزان 
یبیارجادیااصالحی نیزارزش ینیبشیپدر در پ

). 10(استدتریشجره شديکنند و اثر خطایم

اثر اطالعات پدري نادرست) 13(و همکارانساندرز
)WSI ( و گم شده)MSI ( را بر قابلیت اعتماد

هاي اصالحی و پیشرفت ژنتیکی مورد بررسی قرار ارزش
قابلیت MSIو WSIنشان دادکه یج حاصلنتا.دادند

بینی شده و پیشرفت هاي اصالحی پیشاعتماد ارزش
اثر توأم آنها بر پیشرفت . دهندژنتیکی را کاهش می

ژنتیکی، بخصوص در مورد تعداد نتاج کم به ازاء هر پدر 
بر پاسخ WSIاثر .پذیري پایین، نسبتاً بزرگ بودو وراثت

.)11(بودMSIبه انتخاب بیشتر از 

هاي حذف تصادفیسازي شده به تفکیک روشبینی ارزش اصالحی در دو جمعیت شبیهروند ژنتیکی و دقت پیش- 1جدول 
و متوالی براساس درصدهاي مختلف حذف شماره پدر

)2h=30/0(2جمعیت)2h=15/0(1جمعیت
والیروش متروش تصادفیروش متوالیروش تصادفیدرصد
دقتژنتیکیرونددقتژنتیکیرونددقتژنتیکیرونددقتژنتیکیروندحذف
-559/0±004/0-559/0±004/0-156/0±003/0-156/0±003/0پایه
0002/0±123/067/0002/0±123/067/0003/0±475/085/0003/0±475/085/0
10002/0±086/064/0002/0±121/066/0002/0±241/080/0002/0±468/085/0
20002/0±064/061/0002/0±117/064/0002/0±163/075/0002/0±451/084/0
30002/0±051/060/0002/0±113/063/0002/0±134/072/0002/0±435/083/0
40002/0±045/058/0002/0±105/061/0002/0±110/069/0002/0±371/081/0
50002/0±042/056/0002/0±089/059/0002/0±097/067/0002/0±286/078/0
60001/0±032/054/0002/0±064/057/0002/0±084/065/0002/0±226/075/0
70002/0±032/053/0002/0±052/056/0002/0±071/062/0002/0±172/070/0
80001/0±023/051/0002/0±036/053/0002/0±063/061/0002/0±115/065/0
90002/0±021/050/0002/0±028/051/0002/0±058/059/0002/0±088/061/0
100002/0±017/048/0002/0±017/048/0002/0±055/057/0002/0±055/057/0

میانگین پیشرفت ژنتیکی ساالنه 
زش اصالحی بر سال عالوه بر روش رگرسیون ار

ننشاراکه متوسط پیشرفت ژنتیکی ساالنه در جمعیت
از طریق مقایسه میزان پیشرفت ژنتیکیساالنهدهد، می

هاي مختلف بینی شده سالمیانگین ارزش اصالحی پیش
براساسمقادیر این پارامتر. با سال پایه نیز برآورد شد

و درصدهاي مختلف ) 2و1جمعیت (پذیريوراثت
3و 2ول ادر جدشجره پدر و متوالی تصادفی ف حذ

، تغییرات میزان جمعیتبراي هر دو. استارائه شده
پیشرفت ژنتیکی سالیانه با افزایش سال در درصدهاي 

اما در مجموع میانگین . مختلف حذف یکنواخت نبود
در شجره فاقد 018/0میزان پیشرفت ژنتیکی ساانه از 

این . کامل متغیر بوددر شجره 124/0شماره پدر تا 
مقادیر با روش رگرسیون ارزش اصالحی بر سال نیز به 

برآورد شد که نتایج حاصل 123/0و 017/0ترتیب 
).1جدول (باشندمشابه یکدیگر می
، در هر سال میزان پیشرفت 2و 1هاي در جمعیت

. ژنتیکی با افزایش درصد حذف شجره کاهش یافت
ش درصد حذف در مقادیر با افزایمیزان کاهش

و با افزایش درصد درصدهاي حذف اولیه زیاد بوده 
نسبت به 2در جمعیت . استحذف شجره کمتر شده

هاي مختلف روند تغییرات مقادیر در سال1جمعیت 
، ولی در هر دو حالت کاهش اندبیشتر به هم شبیه

هاي جدیدتر پیشرفت ژنتیکی با افزایش سال در سال
و بانوش هاي این یافته مطابق با یافته. تر بودواضح

و همکاران بانوش . است) 6(ولر و اسرائلو ) 2(همکاران 
ابراز داشتند علت احتمالی این است که پدران ) 2(

جدیدتر نسبت بیشتري از خویشاوندان با تشخیص 
و اسرائل. هویت نادرست را نسبت به والدین مبنا دارند

نیز بیان داشتند اثرات اشتباهات شجره )6(ولر 
هاي آخر در پذیر بوده و اطالعات کمتري در سالجمع

با توجه به اینکه در تحقیقات ذکر . باشددسترس می
ها جاي حذف شماره پدر ثبت اشتباه شمارهشده به

است، لذا نتایج عددي تحقیق حاضر با نتایج بررسی شده
اما . سه نخواهد بودتحقیقات ذکر شده قابل مقای

روندهاي کاهش یا افزایش پارامترهاي مورد بررسی 
.تواند مقایسه شودمی

به علت انجام انتخاب در جمعیت با افزایش سال، 
میانگین پیشرفت ژنتیکی در کلیه حاالت مورد مطالعه 

اما در هر دو جمعیت تغییرات میزان . افزایش داشت
ال در درصدهاي پیشرفت ژنتیکی ساالنه با افزایش س

مختلف حذف یکنواخت نبود، هر چند که در مجموع در 
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در حالت حذف متوالی . استهاي باالتر بیشتر بودهسال
، میانگین پیشرفت ژنتیکی در 1شجره پدر و در جمعیت 
124/0و در شجره کامل 018/0شجره فاقد شماره پدر 

و 057/0به ترتیب 2این مقادیر در جمعیت . برآورد شد
مشابهت این نتایج با حالت ). 3جدول (بود 464/0

حذف تصادفی به این دلیل است که فایل داده شجره 
کامل و شجره فاقد شماره پدر براي هر دو حالت یکسان 
بود و فقط در درصدهاي حذف مختلف نحوه حذف 

.هاي پدر متفاوت بودشماره
ها نیز میزان پیشرفت ژنتیکی با در داخل سال

. افزایش درصد حذف شجره در مجموع کاهش یافت
نسبت به 2در جمعیت روند تغییر پیشرفت ژنتیکی

براي هر دو جمعیت همانند . تر بودیکنواخت1جمعیت 
روش حذف تصادفی کاهش پیشرفت با افزایش سال 

همچنین، میانگین . تر بودهاي جدیدتر واضحبراي سال
رفت ژنتیکی ساالنه درصدهاي حذف مختلف تقریباً پیش

مشابه مقادیر روند ژنتیکی محاسبه شده با روش 
هاي پژوهش.باشندرگرسیون ارزش اصالحی بر سال می

زیادي در مورد تاثیر ساختار شجره بر برآورد پارامترهاي 
ژنتیکی انجام شده، اما کمتر به مطالعه تاثیر این عامل بر 

هاي اصالحی و برآورد روند ژنتیکی بینی ارزشپیش
با استفاده ) 8(مهربانی یگانه و همکاران . استتوجه شده

سازي تصادفی اثرات ساختار داده و شجره، در از شبیه
هاي جدیدتر، بر مقابل ساختار داده و شجره حاوي نسل

ارزیابی ژنتیکی یک الین مرغ گوشتی با هسته بسته 
هاي مجزا، که تحت نسلنتایج نشان داد. بررسی کردند

پاسخ انتخاب حاصل از تجزیه و تحلیل دو نسل آخر 
و داده و  شجره و داده کامل براي هر دو شجره
ولی پاسخ انتخاب در . مشابه بود5/0و 1/0پذیري وراثت

نسل دهم در حالت استفاده از شجره و داده نسل آخر 
یري پذدر مقایسه با شجره و داده کامل براي دو وراثت

. درصد کاهش یافت8/3و 21به ترتیب 5/0و 1/0
هاي ژنتیکی حاصل از هاي متداخل، پاسخنسلتحت

پذیري ها براي وراثتتجزیه و تحلیل دو نسل آخر داده
. درصد کاهش یافتند4/2و 11به ترتیب  5/0و 1/0

سازي تصادفی براي بررسی از شبیه) 7(لی و پوالك
هاي ژنتیکی برآوردهاي پیشرفتاثرات اشتباه شجره بر 

یک صفت . نسل انتخاب استفاده نمود10بدست آمده از 
، 0. سازي شدشبیه6/0و 3/0، 1/0پذیري کمی با وراثت

درصد حیوانات به یک پدر یا مادر 20و15، 10
کاهش پیشرفت ژنتیکی . نادرست اختصاص داده شدند

التر بیشتر تر و سطوح اشتباه باپذیري پایینبراي وراثت
).7(بود

... ، 15، 10، 5تاثیر میزان تشخیص هویت نادرست 
درصد بر برآورد پارامترهاي ژنتیکی و 50تا 
هاي اصالحی بررسی شده و نشان داده بینی ارزشپیش

با افزایش نسبت نتاج نادرست تعیین هویت شد که 
و مادري پذیري مستقیمشده، میانگین برآوردهاي وراثت

تشخیص هویت . یابدتقریباً بصورت خطی کاهش می
هاي اصالحی نادرست پدر سبب کاهش میزان ارزش

کاهش واریانس ژنتیکی افزایشی . بینی شده گردیدپیش
بینی شده هاي اصالحی پیشسبب کاهش مقدار ارزش

). 13(شد
در تحقیقات ذکر شده درصدهاي نقصان شجره پدر 

باشد و محققین براساس ضر میمتفاوت از تحقیق حا
هاي متفاوتی را مشکالت موجود در کشور خود جمعیت

سازي کرده و درصدهاي مختلف نقصان شجره را شبیه
ها از نظر لذا نتایج این گونه پژوهش. اندمطالعه کرده

اما روند تغییرات . عددي قابل مقایسه با یکدیگر نیست
ژنتیکی و دقت هاي اصالحی، روند در میانگین ارزش

اساس میزان تقص شجره بینی ارزش اصالحی برپیش
دامنه حذف شجره . باشددر تحقیقات مختلف مشابه می

منطبق با برنامه اصالح نژاد پدر در تحقیق حاضر دقیقاً
ها در ور دام استانامگوسفند در ایران است که توسط 

.باشدحال اجرا می
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درشماره پدرحذف تصادفیاساس درصدهاي مختلف سازي شده برپیشرفت ژنتیکی ساالنه در دو جمعیت شبیه-2جدول 
سال انتخاب10مدت 

)2h=15/0(1جمعیت 
0102030405060708090100حذف/سال

100000000000
2073/0032/0017/0008/0034/005/0016/0045/0034/0031/0025/0
3137/0097/0078/0064/0058/0077/0061/0053/0040/0042/0038/0
4118/0079/0043/0041/0008/0012/0013/0006/0002/0004/0005/0
5148/0105/0074/0065/0033/0036/0015/0034/0020/0013/0017/0
6177/0131/0105/0089/0057/0059/0034/0061/0037/0021/0028/0
7137/0082/0067/0054/0041/0067/0042/0020/0006/0010/0003/0
8156/0114/0080/0079/0079/0034/0041/0052/004/0034/0050/0
9170/0152/0086/0073/0071/0047/0040/0032/0043/0029/0003/0

10124/0102/0062/0048/0064/0055/0027/0027/0012/0021/0008/0
0/1240/0880/0620/0500/0470/0440/0320/0330/0240/0220/018میانگین

)2h=30/0(2جمعیت 
0102030405060708090100حذف/سال

100000000000
2520/0178/0140/0134/0133/013/0137/0114/0122/0126/0130/0
3410/0163/0122/0111/0105/0106/0105/0088/0098/0097/0104/0
4591/0312/0253/0184/0166/0138/0138/0131/0107/0090/0093/0
5591/0326/0226/0195/0155/0166/0134/0096/0079/0067/0064/0
6448/0256/0167/0101/0103/0088/0057/0055/0065/0056/0054/0
7411/0185/0101/0116/0061/0026/0029/0041/0008/0007/0007/0-
8443/0240/0136/0106/0083/0073/0037/0015/0025/0038/0027/0
9446/0248/0157/0154/0110/0085/0070/0062/0044/0039/0035/0
10313/0161/0110/0057/0046/0037/0061/0034/0018/0016/0016/0

0/4640/2300/1570/1290/1070/0940/0850/0710/0630/0600/057میانگین

اساس درصدهاي مختلف حذف متوالی شماره پدرسازي شده برپیشرفت ژنتیکی ساالنه در دو جمعیت شبیه-3جدول 
سال انتخاب10در مدت 

)2h=15/0(1جمعیت 
0102030405060708090100حذف/سال

100000000000
2073/0026/0019/0018/0023/0022/0017/0021/0021/0020/0025/0
3137/0159/0037/0046/0041/0038/0034/0031/0034/0036/0038/0
4118/0111/0169/0055/0001/0004/0003/0004/0002/0003/0005/0
5014/0021/0007/0084/0112/0013/0007/0003/0003/0003/0002/0
6177/0176/0185/0175/0151/0115/0015/0018/0026/0026/0030/0
7137/0146/0145/0145/0145/0184/0055/0007/0063/0024/0031/0
8156/0153/0166/0154/015/0133/0210/0128/0100/0023/0033/0
9170/0171/0162/0171/0161/0157/0167/0223/0076/0026/0018/0
10124/0124/0126/0131/0136/0136/0129/0127/0188/0250/0010/0

0/1230/1210/1130/1090/1020/0890/0710/0620/0490/0430/018میانگین
)2h=30/0(2جمعیت 

0102030405060708090100حذف/سال
100000000000
2520/0192/0139/015/0148/0136/0133/0134/0125/0131/0130/0
3410/0584/0212/0146/0124/0110/0107/0109/0101/0105/0104/0
4591/0579/0781/0359/0111/0097/0093/0092/0089/0093/0093/0
5591/0593/0597/0913/0464/0082/0067/0070/0063/0105/0640/0
6448/0446/0445/0438/0757/0441/0066/0053/0050/0011/0540/0
7411/0401/0389/038/0329/0519/0381/0005/0-015/0-005/0-007/0-
8443/0445/0438/0441/0434/0400/0551/0445/0034/0019/0027/0
9446/0444/0455/0461/0429/0422/0417/0855/0521/0049/0035/0
10313/0313/0313/0327/0318/0287/0289/0015/0352/0637/0016/0

0/4640/4440/4190/4020/3460/2770/2340/1960/1470/1270/057میانگین
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رگرسیون ارزش برآورد روند ژنتیکی با هر دو روش
اصالحی برسال و مقایسه میانگین ارزش اصالحی 

هاي مختلف با سال پایه نشان داد که در اثر انتخاب سال
سال میانگین ژنتیکی صفت افزایش یافته و 10در مدت 

روند ژنتیکی حاصل از هر دو روش محاسبه، مثبت و 
افزایش روند ژنتیکی براي صفت با . استمشابه بوده

روند ژنتیکی و دقت . ذیري باال بیشتر بودپوراثت
بینی ارزش اصالحی  با افزایش میزان نقصان شجره پیش

با توجه رابطه مثبت دقت انتخاب و . پدر کاهش یافتند
. میزان پیشرفت ژنتیکی این نتیجه قابل انتظار بود

دهند که پارامترهایی نظیر بنابراین نتایج نشان می
سال، پیشرفت ژنتیکی رگرسیون ارزش اصالحی بر 

بینی ارزش اصالحی در تمام ساالنه و دقت پیش
ها تحت تأثیر درصد حذف شجره پدر قرار حالت

درصد  تا 18/86ظه ــرند و کاهش قابل مالحــگیمی
پذیري صفت در جامعه درصد  بسته به وراثت42/88

با توجه به اینکه یکی از معیارهاي . شودحاصل می
مه اصالحی میزان پیشرفت ژنتیکی موفقیت یک برنا

ترین عامل تعیین روند ژنتیکی مهمحاصل از آن است و
، لذا باید باشدنژاد میهاي اصالحدر ارزیابی بازدهی طرح

هاي اصالحی موضوع دقت در ثبت شجره پدر در برنامه
به منظور دستیابی به حداکثر پیشرفت ژنتیکی مورد 

ر صورت فقدان شجره به بیان دیگر د.توجه قرار گیرد
یابی به پیشرفت ژنتیکی مورد نظر، پدر باید براي دست

هاي زیادي برنامه اصالح نژادي ادامه یابد که تعداد سال
این عمل هزینه بسیار زیادي در اصالح دام عملی نیاز 
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Effect of Missing Sire Pedigree Informationon on Genetic Trend and Gain of
Quantitative Trait using Computer Simulation

Mokhtar Ali Abbasi1

Abstract
In order to study the effect of incomplete sire's pedigree on genetic trend (bBv,y) and gain (R)

of quantitative trait, two population were simulated with the heritability 0.15 and 0.30. For each
population, information resulted from ten years of selection were saved in different files. In
generated data files, the sire numbers were eliminated from pedigree file with 0, 10, 20, …, 100
percentage by two randomly and sequentially methods. The data files were analyzed using
animal model. In two populations and the sire numbers deletion method, genetic trend were
significantly reduced with increasing the sire number deletion proportions. Reduction of
estimated genetic trends in no sire numbers data file rather than complete pedigree's and
simulated base population, were 86.18% and 89.1% in population 1 and 88.42% and 90.16% in
population 2 respectively. Reduction of bBv,y and R in lower deletion proportions were higher
than the later one in random deletion method while were uniformly in the sequential deletion
method. Annually genetic gains were significantly decreased based on growing sire missing
proportions. Then, it is necessary for breeders to increase accuracy of sire numbers recording in
breeding flocks.

Keywords: Missed sire pedigree information, Genetic Gain, Genetic trend, Computer
Simulation
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