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هانسلپوشانیهمتغییر اندازه گله، نوع اسپرم، اثرمطالعه 
با استفاده از و اهداف اصالحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهاي شیري هلشتاین

سازي تصادفیشبیه
5محمدمهدي شریعتیو 4، محمد رکوعی3پور، مجتبی طهمورث2نژاداصغر اسلمی، علی1هادي فرجی آروق

هچکید
بر پیشرفت ژنتیکی نسل و اهداف اصالحی پوشانیهمسازي تصادفی، اثر تغییرات اندازه گله، نوع اسپرم، با استفاده از شبیه

، دو سطح نوع اسپرم )یرأس400و 200، 100(سه سطح اندازه گله . در سطح جمعیت بررسی شدگاوهاي شیري هلشتاین
باهم ) محدود و وسیع(و دو سطح اهداف اصالحی ) کم، متوسط و زیاد(نسل پوشانیهم، سه سطح )معمولی، تعیین جنس شده(

وتئین، چربی، سن تولید شیر، پر(صفت 6گاو ماده ثبت شده براي 5000. مورد مقایسه قرار گرفتراهبرد36ترکیب شد و در کل 
10گاو نر جوان، رأس50هر سال . سازي شدسال شبیه30براي ) هاي بدنیسلولزایی و نمرهزایی، فاصله گوسالهدر اولین گوساله

. شدندسازي شده انتخابنتخاب اقتصادي در سطح جمعیت شبیهها بر اساس شاخص ابهترین مادهرأس200نر فعال و گاو رأس
ها مورد بررسی قرار راهبردخونی و میانگین فاصله نسلی جمعیت براي میانگین تمامی ، تغییرات همنتیکیژتغییرات پیشرفت 

پوشانی همی و رأس400هاي عادي، اندازه گله نتیکی اهداف اصالحی وسیع، اسپرمژنتایج نشان داد که تغییرات پیشرفت . گرفت
به هانسلزیادپوشانی همی و رأس100هاي تعیین جنس شده، اندازه گله نسبت به اهداف اصالحی محدود، اسپرمهانسلکم

زیادپوشانی همی و رأس100هاي عادي، اندازه گله اهداف اصالحی وسیع، اسپرم. تر بوددرصد بیش5/0و 4/0، 6/3، 6/0ترتیب 
هاي اصالحی ارزش. فاکتورها نشان دادندسال نسبت به سطوح دیگر این 30خونی باالیی را براي ، متوسط تغییرات همهانسل

به نتایج .تر بوددرصد بیش3/34ها در سناریوهایی که اسپرم تعیین جنس شده استفاده کرده بودند براي مادر مادهبرآورد شده
، اسپرم تعیین هاگلهبزرگ وسیع، اندازه اصالحیاهدافدر برنامه انتخابی گاوهاي هلشتاینکند کهپیشنهاد میآمدهدست

.دنمورد توجه قرار گیرهانسلکم پوشانی همجنس شده و 

شیري، نوع اسپرم، اندازه گلهگاوسازي تصادفی، انتخابشبیه: کلیديهاي واژه

مقدمه
هاي اصالح نژادي، هدف شناسایی حیوانات در برنامه

به منظور داراي ظرفیت ژنتیکی باالتر از میانگین جامعه
ها به عنوان و انتخاب آناقتصاديافزایش راندومان 

است براي دستیابی پیشرفت ژنتیکینسل بعدوالدین 
هاي اصالحی براي حیوانات شامل در عمل، برنامه). 4(

انتخاب شامل گزینش . دو مرحله انتخاب و آمیزش است
در این مرحله .باشدمیحیوانات به عنوان والد نسل بعد 

در . شودسهم ژنتیکی هر والد براي نسل بعد مشخص می
باوالدین انتخاب شده براي تولید نسل ،مرحله بعد

.)3،17(یابندهاي مختلف آمیزش میروش
مؤثرو بودهدر انتخاب به دنبال پیشرفت ژنتیکی 

شدهژنتیکی حاصلپیشرفتبودن انتخاب با میزان
چهار فاکتور اصلی مقدار تنوع ژنتیکی، . شودمیسنجیده 

انتخاب سطوح شدت انتخابی، صحت انتخاب مرتبط با 
).21(ند مؤثرفاصله نسلی بر پیشرفت ژنتیکی ووالدین

براي گاوها و مناسب هاي انتخابی تعیین برنامه
تعیین اثر عوامل مختلف بر پیشرفت ژنتیکی با استفاده 

هاي عملی و آزمایشگاهی نیازمند زمان زیاد و از روش

براي این کار مناسبابزاریکی ازلذا استهزینه باال
تواند به دو که میسازي است هاي شبیهاستفاده از برنامه

یا 1)سازي تصادفیشبیه(هاي تصادفی مدلصورت
مورد استفاده قرار 2)سازي قطعیشبیه(هاي قطعی مدل
به دلیل نداشتن هزینه ايرایانهسازي شبیه.)20(گیرد

اقتصادي براي تولید حیوان، قابل تکرار بودن و تصحیح 
).12(باشد میهاي نادرست داراي مزیت تصمیم

یشرفت ژنتیکی با استفاده از اثر اهداف اصالحی بر پ
استدهـــی شــه بررســدر گذشتسازي شبیه

در این مطالعات گزارش شده است که ). 5،10،19،22(
نسبت به تک متغیره ره هدف اصالحی چند متغی
یشرفت ترین پو بیششتهپیشرفت ژنتیکی زیادي دا

پذیري پایین در اهداف ژنتیکی براي صفات با وراثت
تعداد صفات با اهمیت اقتصادي باالتر از (اصالحی وسیع

هدف تر از حالت صفر در شاخص شایستگی کل بیش
باال بودن کهشودحاصل می)محدود بوداصالحی 

پذیري پایین به پیشرفت ژنتیکی براي صفات با وراثت
دلیل اضافه شدن اطالعات و افزایش صحت برآورد 

. )10،19(هاي اصالحی براي این صفات است ارزش

)hadifaraji.um@gmail.com: ولونویسنده مس(،دانشجوي دکتري، دانشگاه فردوسی مشهد-1
، دانشگاه فردوسی مشهد، استاد و استادیاردانشیار-5و 3، 2

استادیار، دانشگاه زابل-4
8/4/93: تاریخ پذیرش6/12/92: تاریخ دریافت

1- Stochastic simulation 2- Deterministic simulation

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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).21(ند مؤثرفاصله نسلی بر پیشرفت ژنتیکی ووالدین

براي گاوها و مناسب هاي انتخابی تعیین برنامه
تعیین اثر عوامل مختلف بر پیشرفت ژنتیکی با استفاده 

هاي عملی و آزمایشگاهی نیازمند زمان زیاد و از روش

براي این کار مناسبابزاریکی ازلذا استهزینه باال
تواند به دو که میسازي است هاي شبیهاستفاده از برنامه

یا 1)سازي تصادفیشبیه(هاي تصادفی مدلصورت
مورد استفاده قرار 2)سازي قطعیشبیه(هاي قطعی مدل
به دلیل نداشتن هزینه ايرایانهسازي شبیه.)20(گیرد

اقتصادي براي تولید حیوان، قابل تکرار بودن و تصحیح 
).12(باشد میهاي نادرست داراي مزیت تصمیم

یشرفت ژنتیکی با استفاده از اثر اهداف اصالحی بر پ
استدهـــی شــه بررســدر گذشتسازي شبیه

در این مطالعات گزارش شده است که ). 5،10،19،22(
نسبت به تک متغیره ره هدف اصالحی چند متغی
یشرفت ترین پو بیششتهپیشرفت ژنتیکی زیادي دا

پذیري پایین در اهداف ژنتیکی براي صفات با وراثت
تعداد صفات با اهمیت اقتصادي باالتر از (اصالحی وسیع

هدف تر از حالت صفر در شاخص شایستگی کل بیش
باال بودن کهشودحاصل می)محدود بوداصالحی 

پذیري پایین به پیشرفت ژنتیکی براي صفات با وراثت
دلیل اضافه شدن اطالعات و افزایش صحت برآورد 

. )10،19(هاي اصالحی براي این صفات است ارزش

)hadifaraji.um@gmail.com: ولونویسنده مس(،دانشجوي دکتري، دانشگاه فردوسی مشهد-1
، دانشگاه فردوسی مشهد، استاد و استادیاردانشیار-5و 3، 2

استادیار، دانشگاه زابل-4
8/4/93: تاریخ پذیرش6/12/92: تاریخ دریافت

1- Stochastic simulation 2- Deterministic simulation

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
ra

p.
7.

13
.1

07
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rap.7.13.107
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-636-fa.html


101........... .............................................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهپژوهش

در مورد اثر گله بر پیشرفت ژنتیکی مطالعات
بستگی بین در بررسی هم. انجام شده استري تکم

صحتبرآورد ارزش اصالحی و اندازه گله به روش 
گزارش شده که ،)7(گیرزویچ از سويسازیشبیه

پیشرفت ژنتیکی با افزایش اندازه گله افزایش یافته ولی 
. یابدواریانس پیش بینی خطا کاهش می

از درصد 7/2و 1/2ش پیشرفت ژنتیکی ساالنه یافزا
در موقع استفاده کردن از ) 18(سورنسون و همکارن سوی

اسپرم تعیین جنس شده براي بهترین مادران گاوها و 
) 1(عبدالعظیم و اسچنل . ها گزارش شده استتلیسه

اسپرم تعیین جنس شده از گزارش کردند که استفاده 
ژنتیکی باالتر در مادران پیشرفتبه ،بدون انتقال جنین

بر روند ژنتیکی کل جمعیت ياثراماشده منجر گاوها 
نشان داد ) 9(خلج زاده و همکاران نتایج . مشاهده نشد

که استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تمام مسیرها 
داري باعث معنیبه غیر از مسیرهاي نر فعال به طور 

. شودافزایش پیشرفت ژنتیکی می
ها تر جمعیتدر بیشهاي سنی جوان کالس
. هاي سنی پیر دارندکمتري نسبت به کالساطالعات 

داشتن واسطهبه هاي سنی پیرتر، دقت در کالس
هاي اصالحی برآورد سطوح ارزشبوده اماتراطالعات زیاد

بهبود ژنتیکی دلیلهاي سنی پیر به شده در کالس
. هاي جوانتر هستندکمتر از کالس،متوالی در جمعیت

تواند به میهاي سنی انتخاب حذفی در بین کالس
آوردن باالترین پاسخ به انتخاب انجام به دستمنظور 

افزایش جزئی در پیشرفت ژنتیکی و هم خونی .)8(شود 
) 15(رکوعی ها در تحقیق پوشانی زیاد نسلدر هم
هدف از این تحقیق،تعیین اثر تغییرات .استشده گزارش 

زمان هدف اصالحی، نوع اسپرم، اندازه گله و هم
خونی در ها بر پیشرفت ژنتیکی و همنسلپوشانی هم

.باشدگاوهاي شیري هلشتاین می

هامواد و روش
سازي در این تحقیق بر اساس ساختار اصالحی شبیه

-هاي واریانسمولفه(جمعیت گله هاي شیري ایران 
کواریانس و میانگین صفات گاوهاي هلشتاین ایران 

اما اندازه جمعیت ،ریزي شدطرح) استفاده شد

ايحافظه رایانهسازي شده به علت محدودیت در شبیه
جمعیت با . تر بوداز اندازه واقعی جمعیت ایران کم

30مدت به)ADAM)14استفاده از برنامه کامپیوتري 
هاي راهبردسال 30در طول این . سازي شدسال شبیه

براي میانگین فاصله زایش. شداجراتکرار5با مختلف 
میانگین فاصله زایش براي گاوهاي (سال 15/1گاوها 

. )6(در نظر گرفته شد) روز بود414هلشتاین ایران 
هاي پاسخ به انتخاب و تغییرات هم خونی براي گوساله

. سال در سطح جمعیت محاسبه شد30متولد شده در 
ساختار جمعیت

در شروع هر تکرار، یک جمعیت پایه بر اساس سن 
5000جمعیتی به اندازه . تولیدمثلی هر جنس ایجاد شد

ها متشکل از سازيهمه شبیه. سازي شدماده شبیهگاو
، مادر 2، نرهاي فعال1نتخابی نرهاي جواناچهار گروه 

گاو نر جوان تست 50هر ساله . بود4، مادر گاوها3نرها
بر اساس اطالعات شجره ارزش اصالحیشدند و مینتاج 

رأسدههر ساله ،بر اساس نتایج تست نتاج. شدبرآورد 
فعال انتخاب جوان به عنوان گاو نرنرهايبهترین گاواز 

از بهترین رأس200مادرهاي گاوهاي نر شامل . شد
هاي هي شده در تمامی گروسازها در جمعیت شبیهماده

بود که همراه 5ايانتخاب نقطهها بر اساس سنی و گله
. کنندهاي جایگرین را تولید می، تلیسهبا مادر گاوها

15براي هر چهار گروه انتخابی نسبت حذف ساالنه 
در نظر گرفته ) 2،15،18(طبق تحقیقات دیگر درصد 

.شد
صفات

ر اساس شاخص اي بانتخاب به شکل انتخاب نقطه
کلشایستگیشاخص این . شدشایستگی کل انجام 

. داراي صفات متفاوت بود،بر اساس اهداف اصالحی
بی، پروتئین، سن در اولین صفات تولید شیر، چر

هاي بدنیزایی و امتیاز سلولفاصله گوسالهزایی، گوساله
ه هاي مورد استفادمولفه. در اهداف اصالحی استفاده شد

هاي مرکز اصالح نژاد دادهاز طریقصفات سازیشبیهبراي 
DMUافزار نرمباگیري گیبسنمونهدام به کمک روش

این )6(شد و مورد استفاده قرار گرفتمحاسبه) 11(
.آورده شد1ها در جدول مولفه

)پایین قطر(مانده هاي باقیو کواریانس) باالي قطر(هاي ژنتیکی و کواریانس) روي قطر(هاي ژنتیکی هاي واریانسمولفه-1جدول 
سازي صفاتاستفاده براي شبیهمورد

سن در اولین تولید پروتئینتولید چربیتولید شیر
هاي امتیاز سلولزاییفاصله گوسالهزاییگوساله

بدنی
83/606744/18-30/38731050/728614/920319/73تولید شیر

94/39132/0-74/2698295/29020/19965/2تولید چربی
96/16764/0-70/2946491/74313/24965/1تولید پروتئین

-47/14321/055/372/103/001/0زاییسن در اولین گوساله
2/1313650/783/42201/023/47123/6زاییفاصله گوساله
94/006/0-05/0-50/2-02/2-89/117هاي بدنیامتیاز سلول

1- Young Bull 2- Active Sire 3- Bull Dam
4- Cow Dam 5- Truncation Selection
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102................................................و اهداف اصالحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهاي شیري هاپوشانی نسلمطالعه اثر تغییر اندازه گله، نوع اسپرم، هم

بینی ارزش اصالحیپیش
هاي اصالحی برآورد شده با استفاده از همه ارزش

هاي چند صفتی بینی نااریب خطی مدلن پیشبهتری
=.دشتوسط مدل زیر برآورد  + +

بردار اثرات ثابت bها، بردار فنوتیپyدر این رابطه،
و Xبردار اثرات افزایشی حیوان، a، )سال-فصل- گله(
Zهاي طرح براي اثرات ثابت و به ترتیب ماتریس

هاي اصالحی ارزش. اثرات باقیمانده استeافزایشی و 
برآورده ) DMU)11برنامه باتوسط آنالیز چند صفته 

اس وزن رأسشاخص شایستگی کل بپس از اینشده و 
. مددست آه اقتصادي صفات ب

هاراهبرد
ها در این تحقیق بررسی شد که اثرات آنعواملی

نوع ، اندازه مختلف گله، مختلفاصالحی شامل اهداف 
.دبوهانسلپوشانیهمواسپرم مورد استفاده

دو هدف اصالحی محدود و در اهداف اصالحی، 
هاي اقتصادي مورد استفاده ارزش. وسیع بررسی شد

هاي اقتصادي تعیین براي این صفات با توجه به ارزش
بود ) 16(صادقی سفید مزگی و همکاران از سويشده 

در هدف اصالحی محدود فقط صفات ). 2جدول (
نظر قرار گرفت ولی در هدف اصالحی وسیع مديتولید

هاي بدنی و صفات تولید مثلی عالوه صفات امتیاز سلول
. داده شدندقرار در شاخصبر صفات تولیدي 

ضرایب اقتصادي و اهمیت نسبی صفات در دو هدف اصالحی محدود و وسیع- 2جدول 
)درصد(اهمیت نسبی صفات هدف اصالحی وسیعهدف اصالحی محدودصفات

15/015/036تولیدش شیر
36/136/18تولید چربی

000تولید پروتئین
-10-67/105-هاي بدنیامتیاز سلول

-8-76/0-زاییاولین گوسالهسن در 
-5-72/0-زاییفاصله گوساله

اندازه گله
100براي بررسی اندازه گله، سه سطح اندازه گله 

یرأس400و ) متوسط(ی رأس200، )کوچک(ی رأس
سازي جمعیت حیوانات شبیه. در نظر گرفته شد) بزرگ(

ها در جمعیت تعداد گله.حیوان است5000ه شد
.بودگله 13و 25، 50شاملشده به ترتیبسازي شبیه

گاوهاي نرها بوده و اسپرم انتخاب نرها در بین گله
بینی هاي اصالحی برآورد شده توسط بهترین پیشارزش

شد ها استفاده در گلهوانتخاب شده نااریب خطی
.ها برقرار بودگلهبین بنابراین ارتباط ژنتیکی 

اسپرمنوع 
هاي به دو صورت تعیین جنس شده و تعیین اسپرم

نسبت . شدنداستفاده ها سازيشبیهدر جنس نشده 
:ین صورت بوده اجنسی در دو حالت ب

درصد 50درصد ماده و 50نسبت جنس(معمولیاسپرم 
نسبت (ها اسپرم تعیین جنس شده براي کل ماده)نر

)درصد نر10درصد ماده و 90جنس 
ینسلپوشانیهم

براي کم، متوسط و زیاد پوشانی همدر این تحقیق 
ها دو محدوه سنی براي ماده. ها در نظر گرفته شدنسل

و براي حیوانات نر دو ) سال7تا 1(و ) سال5تا 1(
،سال در نظر گرفته شد14تا 5و9تا 5محدوده سنی 

پوشانی نسل بنابراین از ترکیب حاالت سنی فوق سه هم
سال براي 9تا 5و نر 5تا 1ماده (آمد به دست

9تا 5و 7تا 1و 14تا 5و 5تا 1پوشانی نسل کم، هم
پوشانی باال هم14تا 5و 7تا 1پوشانی متوسط و هم

یک تا پنجکه براي حالت متوسط) تولید خواهد کرد
به دلیل مطابق بودن براي نرها 14تا 5و ها براي ماده

ها به ها و مادهنرها به مدت زیاد در گله(با شرایط ایران 
عالوه بر .در نظر گرفته شد)دنشومدت کم استفاده می

پنج ها وبراي مادهیک تا هفت (این حالت دیگر متوسط
.نیز نتیجه مشابه با این حالت داشت)براي نرهاتا نه

توسط عامل ر چهااز ترکیب راهبرد36در مجموع 
تغییرات . اجرا شدند) ADAM)14ايرایانهبرنامه 

پیشرفت ژنتیکی، تغییرات پیشرفت ژنتیکی صفات، 
فاصله نسلی براي سطوح میانگین خونی، تغییرات هم

.مختلف فاکتورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

نتایج و بحث
و میزان تغییرات کلتغییرات پیشرفت ژنتیکی

ها در دو هدف راهبردخونی براي میانگین تمامی هم
. نشان داده شد3اصالحی محدود و وسیع در جدول 

براي زمانی ژنتیکید که میزان پیشرفتادنتایج نشان 
گرفتندفات به عنوان هدف اصالحی قرار که تمامی ص

تر از زمانی است که تنها صفاتبیش) وسیعراهبرد (
. شوندنظر گرفته میدر ی تولیدي در اهداف اصالح

براي هدف میزان افزایش پیشرفت ژنتیکی در هر سال
بیش از هدف اصالحی محدود درصد 6/0اصالحی وسیع

خونی براي هدف اصالحی وسیع تغییرات هممیزان. بود
تر بیش02/2به اندازه نسبت به هدف اصالحی محدود

با ). P>05/0(بوددار ناما تفاوت بین سطوح معنی،است
خونی در دو هدف وجود تغییرات پیشرفت ژنتیکی و هم
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فاصله نسلی در هر دو هدف میانگین تغییرات اصالحی، 
براي این تحقیق نتایج مشابه .بودیکسان اصالحی 

حی چند متغیره ت ژنتیکی در هدف اصالافزایش پیشرف
). 5،19،22(ره گزارش شده استنسبت به تک متغی
پیشرفت گزارش کردند که ) 10(لیزین و همکاران 

تر بوده وهدف اصالحی وسیع بیشاز ژنتیکی ناشی
در هدف اصالحی وسیع،ترین پیشرفت ژنتیکیبیش

.دیده شدپذیري پایین براي صفات با وراثت
ی در هدف اصالحی فت ژنتیکدلیل باال بودن پیشر

تواند ناشی از ترکیب اطالعات صفات مختلف و وسیع می
هاي اصالحی براي صفات افزایش صحت برآورد ارزش

تواند باعث جنبه دیگر این ترکیب اطالعات، می. باشد

البته نتایج حاکی . افزایش خطا به صورت تجمعی باشد
تر از از آن است که میزان افزایش صحت تجمعی بیش

بنابراین پیشرفت ؛یش خطاي تجمعی بوده استافزا
ت باال بودن تغییرا.تري را به دنبال داردژنتیکی بیش

ران هداف وسیع با نتایج لیزین و همکاابرايخونی هم
لیزین . مطابقت دارد) 19(ون و همکارن و سورنس) 10(

افزوده شدن صفات د کهگزارش کردن) 10(ران و همکا
، انتخاب براي دنبال آنبه در هدف اصالحی محدود و 

در هدف اصالحی وسیع باعث افزایشصفات زیاد
بنابراین ،شدهاطالعات شجره و حیوانات خویشاوند 

.ود داردجخونی واحتمال افزایش هم

حیخونی و میانگین فاصله نسلی براي سطوح هدف اصالییرات پیشرفت ژنتیکی، تغییرات هممیانگین و خطاي معیار تغ-3جدول 
میانگین فاصله نسلیتغییرات هم خونیتغییرات پیشرفت ژنتیکیفاکتورها

اصالحیهدف
a8/2±7/147a0004/0±00397/0a01/0±44/4محدود
a6/2±6/148a0004/0±00405/0a01/0±44/4وسیع

.است05/0داري در سطح احتمال ، معنیدهندهنشاندر بین سطوحمتفاوت حروف 

تن اندازه گله میزان پیشرفت ژنتیکی و با باال رف
باال رفته اما میزان تغییرات فاصله نسلی میانگین 

تفاوت بین اندازه گله . )4جدول (شودخونی کم میهم
و ژنتیکی براي میزان پیشرفت ی رأس200و 100

اندازه گله تفاوت بین فاصله نسلی نسبت به میانگین 
ی رأس200گله اندازه . تر بودبیشی رأس100و 400

درصد 59/1و 68/0ی به ترتیب رأس100نسبت به 
میزان . داردبیشتريو فاصله نسلی ژنتیکیپیشرفت

و 200ی نسبت به رأس100خونی براي اندازه گله هم
. بودتربیشدرصد 41/5و 73/0ترتیب بهی رأس400

دار نبوده نی معنیوخو همژنتیکیتفاوت بین پیشرفت
دار است معنی، تفاوتصله نسلیولی براي فا

)05/0P<.( نتایج با نتایج گیرزویچ این)ت قمطاب) 7
گروه چهاربا افزایش اندازه گله صحت انتخاب در . دندار

ها کم انتخابی باال رفته و شدت انتخاب براي این گروه
برايبنابراین تعداد نرهاي آزمون نتاج شده . شده است

ر فعال کم بوده و براي تولید انتخاب آنها و تعداد گاو ن
تري در گله افراد جایگزین نسل بعد باید مدت بیش

بنابراین این امر باعث افزایش فاصله نسلی شده ،بمانند
.است

خونی و میانگین فاصله نسلی براي سطوح اندازه گلهییرات پیشرفت ژنتیکی، تغییرات هممیانگین و خطاي معیار تغ-4جدول 
میانگین فاصله نسلیتغییرات هم خونییرات پیشرفت ژنتیکیتغیفاکتورها

اندازه گله
100a4/2±6/147a0004/0±00409/0c01/0±40/4
200a5/2±6/148a0005/0±00406/0a01/0±47/4
400a1/3±2/148a0004/0±00388/0b01/0±45/4

.است05/0حتمال داري در سطح ادهنده، معنیحروف متفاوت در بین سطوح نشان

باعث افزایش در تغییراتاستفاده از اسپرم معمولی
میانگین فاصله نسلی خونی و، هملپیشرفت ژنتیکی ک

شد
تفاوت پیشرفت ژنتیکی کل و فاصله نسلی ).5جدول (

میزان ).>05/0P(دار است معنیبین دو نوع اسپرم 
خونی و فاصله نسلیپیشرفت ژنتیکی کل، تغییرات هم

استفاده از مدرصد در هنگا05/2، 55/3، 57/3به ترتیب 
تر اسپرم معمولی نسبت به اسپرم تعیین جنس شده بیش

تواند به دلیل کاهش در شدت انتخاب این میاست
در هنگام استفاده از 36/2هاي نرهاي جوان از گروه

در هنگام استفاده از اسپرم 69/1به معمولیاسپرم 
اثرات متقابل عوامل تأثیریز تعیین جنس شده و ن

هاي ارزش. بررسی بر پارامترهاي مورد نظر باشد
اصالحی برآورده شده براي چهار مسیر انتخابی در 

.نشان داده شد6در جدول سطوح مختلف نوع اسپرم
رم تعیین جنس استفاده از اسپکهدهدنتایج نشان می

ها هیر مادر مادا به جز مسشده در کنار سایر پارامتره
عیین جنس تاستفاده از اسپرم . نیستمؤثرنسل بعد 

بیشتري رآورد شده ارزش اصالحی بدرصد 27/34شده 
هاي نسل بعد ی در مادر مادهدر مقایسه با اسپرم معمول
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104..... ...........................................و اهداف اصالحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهاي شیري هاپوشانی نسللعه اثر تغییر اندازه گله، نوع اسپرم، هممطا

بنابراین افزایش پیشرفت ژنتیکی در جمعیت در .دارد
انتخاب بلند مدت براي اسپرم تعیین جنس شده قابل 

7/2و 1/2ش پیشرفت ژنتیکی ساالنه یافزا.انتظار است
در موقع استفاده کردن از اسپرم تعیین جنس درصد 
در گزارشات ها راي بهترین مادران گاوها و تلیسهشده ب

عبدالعظیم نتایج . استآمده) 18(ن اسورنسون و همکار
نشان داد که استفاده اسپرم تعیین جنس ) 1(و اسچنل 

سطح ژنتیکی باالتر در شده بدون انتقال جنین به 
ژنتیکی کل و اثر بر روند شودمیمنجر مادران گاوها 

جمعیت مشاهده نشد که با نتایج این تحقیق مطابقت 
استفاده از اسپرم تعیین جنس شده شدت انتخاب .دارد

براي مادرها را در جمعیت افزایش داده و بر پیشرفت 
در این ). 13(گذارد میتأثیرژنتیکی کل جمعیت 

هاي اصالحی ارزشردرصدي د27/34افزایش ،تحقیق
در هنگام استفاده از اسپرم برآورد شده براي مادر گاوها

دیده شد که با نتایج پدرسون و تعیین جنس شده
.مطابقت دارد) 13(همکاران 

درصد برتري ، )9(زاده و همکاران خلجق در تحقی
ه س شدژنتیکی استراتژي استفاده از اسپرم تعیین جن

فعال، در گاوهاي نرهابراي گاوهاي شیرده و تلیسه
گاوهاي نر جوان، مادران گاوهاي نر جوان و گاوهاي 

گزارش درصد 1/12و 8/1، 9/0، 1/0شیرده به ترتیب 
نتایج نشان داد که استفاده از اسپرم تعیین . شده است

جنس شده در تمام مسیرها به غیر از مسیرهاي نر فعال 
اري باعث افزایش پیشرفت ژنتیکی دبه طور معنی

که باشددلیل این به تواندمیتفاوت نتایج.گرددمی
استفاده از اسپرم تعیین جنس شده به همراه سایر 

گذار بر پیشرفت ژنتیکی و اثر متقابل این تأثیرفاکتورها 
فاکتورها مانع از نشان دادن اثر اسپرم تعیین جنس شده 

اما با توجه به نتایج . تبر پیشرفت ژنتیکی کل شده اس
هاي هاي اصالحی در مادر مادهافزایش ارزش6جدول 

آینده در هنگام استفاده از اسپرم تعیین جنس شده به 
.شودخوبی دیده می

هاي تعیین جنس متوسط هم خونی براي اسپرم
تفاوت این هاي معمولی است اما تر از اسپرمشده کم

هاي براي اسپرمونی خپایین بودن هم. بوددار نمعنی
هاي تعیین اسپرماز تعیین جنس شده در زمان استفاده 

درصد بهترین مادران گاوها در 20براي جنس شده
همچنین .مشاهده شد) 18(نتایج سورنسون و همکاران 

هاي تعیین جنس شده به همراه انتقال استفاده اسپرم
خونی درصد مادر نرها باعث کاهش هم20جنین براي 

ت قیق مطابقاین نتایج با نتایج این تح. شده استنیز
باعث کاهش استفاده از اسپرم تعیین جنس شده. دارد
کاهش فاصله نسلی .شودمیفاصله نسلی درصد05/2

نتایجدر در نتیجه استفاده از اسپرم تعیین جنس شده
است نیز گزارش شده ) 18(ن اورنسون و همکارستوسط 

فاوت در مقدار عددي نتایج دلیل ت.)درصد کاهش8/6(
تواند می) 18(این تحقیق با نتایج سورنسون و همکاران 

خونی به دلیل دامنه سالی مورد نظر براي بررسی هم
، بررسی )18(سورنسون و همکارانتحقیق در .باشد
خونی براي دهه دوم و سوم انجام شده ولی در این هم

این در ضمن در.تحقیق تغییرات براي سه دهه است
تحقیق، استفاده از اسپرم تعیین جنس شده هم براي 

ولی در تحقیق سورنسون و ،مادر گاوها و مادر نرها بود
.، فقط براي مادر گاوها بررسی شده است)18(همکاران 

شود استفاده از اسپرم تعیین جنس شده باعث می
ه بوده و این امر باعث مادبسیاري از نتاج تولید شده

انتخاب گاوها نر جوان شده و شدت دتدر شتأثیر
در هنگام عدم استفاده از 36/2انتخاب براي این گروه از 

تواند دلیلی تغییر کند و این می68/1به معمولی اسپرم 
خونی در هنگام استفاده از اسپرم تعیین براي کاهش هم

.باشدجنس شده

خونی و میانگین فاصله نسلی براي سطوح نوع اسپرم، تغییرات هممیانگین و خطاي معیار تغییرات پیشرفت ژنتیکی-5جدول 
میانگین فاصله نسلیتغییرات هم خونیتغییرات پیشرفت ژنتیکیفاکتورها

نوع اسپرم
a6/2±7/150a0004/0±00408/0a01/0±48/4معمولی

b7/2±5/145a0004/0±00394/0b01/0±39/4تعیین جنس شده
.است05/0داري در سطح احتمال دهنده، معنیت در بین سطوح نشانحروف متفاو

هاي اصالحی برآورده شده براي چهار مسیر انتخابی در سطوح مختلف نوع اسپرمارزش- 6جدول 
مادر ماده هاي آیندهمادر نرهاي آیندهنرهاي فعالنرهاي جوانفاکتورها

نوع اسپرم
a3/452a3/1173a6/539a4/81معمولی

a4/306a6/1144b4/504b8/108تعیین جنس شده
.است05/0داري در سطح احتمال دهنده، معنیحروف متفاوت در بین سطوح نشان

خونی ترین میزان همو کمژنتیکی باالترین پیشرفت 
دیده شد هانسلکمپوشانیهمهو فاصله نسلی براي روی

47/0کاهش ،هانسلزیادپوشانی همدر ). 7جدول (

و54/2افزایش به ترتیب و ژنتیکی درصدي در پیشرفت 
بت به سنه نسلیفاصلو خونی همبرايدرصدي7

جایی که متوسط از آن.شددیده هانسلکمپوشانی هم
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105........... .............................................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهپژوهش

هاي هاي اصالحی برآورد شده در کالسسطوح ارزش
بهبود ژنتیکی متوالی در جمعیت واسطهسنی پیر به 

بنابراین افزایش در ،تر هستندي جوانهاتر از کالسکم
تر هاي سنی پیرنسل باعث افزایش کالسپوشانی هم

و زیاد ماندن آوردوجود میه تر بشده و پیشرفت کم
حیوان در گله به خصوص براي نرها باعث افزایش 

افزایش جزئی ) 15(در تحقیق رکوعی . شودخونی میهم

گزارش هانسلزیادپوشانی همدر پیشرفت ژنتیکی در 
نتایج این بود که تفاوت سنی دلیل اختالف . شده است

از تر کم) 15(در نظر گرفته شده براي تحقیق رکوعی 
زیادپوشانی همخونی در افزایش هم. این تحقیق است

تحقیق رکوعیدرینسلکم پوشانی همنسبت به هانسل
که با نتایج این تحقیق مطابقت استگزارش شده)15(

.رددا

هاپوشانی نسلهمخونی و میانگین فاصله نسلی براي سطوح میانگین و خطاي معیار تغییرات پیشرفت ژنتیکی، تغییرات هم-7جدول 
میانگین فاصله نسلیتغییرات هم خونیتغییرات پیشرفت ژنتیکیفاکتورها

نسلپوشانی هم
a5/2±6/148a0004/0±00393/0c01/0±28/4کم

a6/2±8/147a0004/0±00407/0b01/0±46/4متوسط
a6/2±9/147a0004/0±00403/0a02/0±58/4زیاد

.است05/0داري در سطح احتمال دهنده، معنیحروف متفاوت در بین سطوح نشان

صفات تولید و تغییرات ضرایب رگرسیونی 8جدول 
سال 30هاي بدنی را براي تولیدمثلی و امتیاز سلول

ییرات صفات تولیدي و غت. دهدسازي نشان میشبیه
تریع بیشزایی براي هدف اصالحی وسفاصله گوساله

اولین درتفاوتی بین دو هدف اصالحی براي سن. بود
تغییرات . دیده نشددو هدف اصالحی در زایی گوساله

هاي بدنی براي اهداف اصالحی محدود امتیاز سلول
چنانچه دیده . بیشتر از اهداف اصالحی وسیع است

پذیري پایین ییرات براي صفات با وراثتغتشود می
در هدف ) هاي بدنیزایی و امتیاز سلولفاصله گوساله(

تر نسبت به هدف اصالحی محدود بیشعاصالحی وسی
هاي امتیاز سلولزایی و تغییرات براي فاصله گوساله. بود

به ترتیب محدودنسبت به وسیعی بدنی در هدف اصالح
درصد اما براي صفات تولیدي تغییرات زیر 7/16و 75/2
ترین پیشرفت ژنتیکی براي صفات با بیش.بوددرصد دو

وسیع در تحقیق پذیري پایین در اهداف اصالحیوراثت
پیشرفت ژنتیکی . گزارش شد)10(لیزین و همکاران 

پذیري پایین در هدف وراثتاتر براي صفات ببیش
ی دلیل است که در هدف اصالحاینبه ی وسیعاصالح

بنابراین،بستگی بین صفات در نظر گرفته شدهوسیع هم
پذیري اطالعات مورد استفاده براي آنالیز صفات با وراثت

افزایش اطالعات باعث افزایش این. یابدافزایش میکم 
تواند در افزایش پیشرفت صحت برآوردها شده و می

براي تمامی صفات به تغییرات . باشدمؤثرصفات یژنتیک
استفاده از منگاهاي بدنی در هاستثناي امتیاز سلول

اما تفاوت بین دو نوع اسپرم استتر اسپرم معمولی بیش
.دار نبوددر تمامی صفات به جز تولید شیر معنی

به هانسلپوشانیهمتغییرات صفات در سطوح مختلف 
.دار نیستزایی معنیاستثناي صفت فاصله گوساله

پوشانی همدر زایی ترین تغییرات براي فاصله گوسالهباال
زایی است که در این حالت فاصله گوسالههازیاد نسل

لحاظ بهبود صفات ایده ال تر افزایش یافته و ازبیش
.شودها میگاوداريآوري سودنیست و باعث کاهش 

هاترصفات براي سطوح مختلف پارامضرایب رگرسیونی تغییرات -8جدول 
هاي بدنیامتیاز سلولزاییفاصله گوسالهزاییسن در اولین گوسالهپروتئینچربیشیرفاکتورها

اهداف اصالحی
a5/145a67/2a44/3a030/0-a18/2a012/0محدود
a7/146a72/2a48/3a030/0-a24/2a010/0وسیع

اندازه گله
100a5/145a74/2a46/3a030/0-a29/2a012/0
200a7/146a71/2a48/3a031/0-a23/2a012/0
400a4/146b63/2a46/3a031/0-b11/2a011/0

نوع اسپرم
a6/148a72/2a52/3a031/0-a22/2a011/0معمولی

b7/143a66/2a41/3a029/0-a20/2a012/0تعیین جنس شده

نسلپوشانی هم
a7/146a66/2a47/3a030/0-b15/2a014/0ایینپ

a6/145a70/2a45/3a030/0-ab22/2a010/0متوسط
a2/146a73/2a47/3a031/0-a26/2a010/0باال

.است05/0داري در سطح احتمال دهنده، معنیحروف متفاوت در بین سطوح نشان

که دهد در کل نتایج حاصل از این تحقیق نشان می
گله، اسپرم تعیین بزرگ وسیع، اندازه اصالحیاهداف

باعث افزایش ها نسلکم پوشانیهمجنس شده و 

گاوهاي یانتخابهايو در برنامهشدهپیشرفت ژنتیکی 
اما باید به میزان .تواند مد نظر قرار گیردهلشتاین می

و هدف اصالحی ها نسلکم پوشانیهمخونی که هم
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106..... ...........................................و اهداف اصالحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهاي شیري هاپوشانی نسللعه اثر تغییر اندازه گله، نوع اسپرم، هممطا

با توجه به . دقت کردکندوسیع ایجاد می
پذیري که هدف اصالحی وسیع روي صفات با وراثتاین

اهداف اصالحی، چنین توان در است میمؤثرپایین 
.این صفات را وارد کردتربیش

تشکر و قدررانی
برنامه نویسندگان این تحقیق، از نویسندگان 

ها نهایت تشکر را پاس همکاري آنبه ، ADAMايرایانه
.ارندد
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A Stochastic Simulation Study on Effect of Herd Size, Semen Type, Overlapping
Generation and Breeding Goal on Genetic Gain in Holstein Dairy Cows

Hadi Faraji Arough1, Ali Asghar Aslaminejad2, Mojtaba Tahmoorespur3,
Mohammad Rokouei4 and Mohammad Mehdi Shariati5

Abstract
The effects of herd size, semen type, generation overlapping and breeding goal on genetic gain

in Holstein cows were studied through stochastic simulation. Three levels of herd size (100, 200,
and 400), two levels of semen type (unsexed and sexed), three levels of generation overlapping
(low, average and high) and two levels of breeding goal (narrow and broad) were combined
together to make 36 scenarios. A base population of 5000 cows recorded for 6 traits (milk, fat and
protein production, age at first calving, calving interval and somatic cell score) were simulated for
30 years. Each year 50 young bulls, 10 active sires and 200 bull dams were selected from the
population based on economical selection index. The genetic gain changes, inbreeding rate and
generation interval were examined for all scenarios. The results showed that genetic gain for broad
breeding goal, unsexed semen, herd size 400 and low generation overlapping were higher by 0.6,
3.6, 0.4, 0.5 percent compared with narrow breeding goal, sexed semen, herd size 100 and high
generation overlapping, respectively. Inbreeding changes for broad breeding goal, unsexed semen,
herd size 100 and average generation overlapping were more than the other levels of these factors.
Estimated breeding value for cow dams (CD) were 34.3 % higher when sexed semen was used
compared with the unsexed semen. These results were suggested that broad breeding goal, large
herd size, sexed semen and high generation overlapping should be noticed in Holstein selection
programs.

Keywords: Dairy cattle selection, Herd size, Semen type, Stochastic simulation
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