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هايبر دقت برآورد ارزشايآستانهیک صفتتعداد سطوحتاثیر بررسی 
اصالحییک جمعیت و همخونیفنوتیپی،ژنتیکیهايارثی، روند

4کریم نوبريو3مختارعلی عباسی،2، علی اصغر اسلمی نژاد1مهدي خجسته کی

چکیده
رونـد تغییـرات ژنتیکـی و    ي ارثـی، هـا ارزشدرجه دقت بـرآورد بر ايآستانهیک صفت تعداد سطوحتاثیر به منظور بررسی 

افـزار  نـرم محیط برنامه نویسیبا استفاده از و تصادفیبه روش راس 400به تعداد دامییک جمعیت،و ضریب همخونیفنوتیپی
Rدر پوشـانی داشـته و   همیکدیگرها با . نسلتکثیر شددام راس 200با اندازه نسل ونسل7این جمعیت براي سازي شد.شبیه

. یـک  را داشتنددر برنامه آمیزشی نسل شانس شرکت 5حداکثر تا ي ماده هادامدرصد از بهترین نرها به همراه تمام 20نسل هر
رکـوردگیري از  دربارهنوع سناریوي مختلف 4و شد سازي شبیه2و انحراف معیار 5میانگین ، 25/0پذیري صفت با ضریب وراثت

در سناریوهاي دوم تا چهـارم  وصورت اعداد پیوسته رکوردبرداري شدهاول مقادیر صفت بدر سناریوي . طراحی گردیداین صفت 
و 3،5در مذکورصفت ،صفتیص حاالت مختلفدر تشخويو بر اساس میزان توانایی ارزیابيوسیلهرکوردبرداري بهبا فرض 

دقـت  .شـد تکـرار  بار 10برايهر سناریو وبرآورد تک صفته و سادهمدل داماز طریقهادامارزش ارثی .شدبنديدستهسطح 9
. طـی  )>01/0P(برآورد گردید61/0و  59/0، 49/0، 62/0به ترتیب برابرسناریوهاي اول تا چهارم برايي ارثی هاارزشبرآورد 

و رونـد  205/0و 195/0، 162/0، 212/0به ترتیب برابر بـا اول تا چهارمسناریوهاي براينسل روند ژنتیکی صفت مورد نظر 7
میانگین ضریب همخونی براي سناریوي اول تا چهارم .)>01/0P(برآورد شد179/0و 163/0، 185/0،137/0ترتیبفنوتیپی به

یک ازدقت رکوردبرداريافزایش بانتایج نشان داد که ). <05/0P(برآورد شد0050/0و 0052/0، 0052/0، 0053/0ترتیب به
ــفت  ــتانهص ــی   ايآس ــرفت ژنتیک ــی و پیش ــرآورد ارزش ارث ــت ب ــالحی دق ــه اص ــزایش در گل ــیاف ــد.م ــذا یاب ــر  ل ــه نظ ب

یـک  کـارایی  افـزایش  و پیشرفت ژنتیکـی  بهبود موجب تواند بايآستانهصفاتگیري براي اندازهتردقیقهايروشابداع رسدمی
د.     وشنژاداصالحبرنامه 

ژنتیکی، ضریب همخونیاي، رکورد برداري، پیشرفتصفت آستانهکلیدي:هايواژه

مقدمه
در اصالح نژاد برخی از صفات مهم اقتصادي را در گـروه  

ايآسـتانه صـفات  ). 12(کننـد  میبنديدستهايآستانهصفات 
تعـداد زیـادي ژن   از راه ژنتیکـی بـه لحـاظ   صفاتی هستند که 

و از این بابـت هماننـد صـفات   رسند و به ارث میکنترل شده 
هماننـد صـفات   آنهـا فنـوتیپی اما بروز و ظهـور هستند،کمی 
مجـزا در قالـب دو یـا چنـد گـروه     و صورت گسسـته  هبکیفی 

باشد و به این دلیل برخی آنها را بـا صـفات کیفـی اشـتباه     می
برخـی از  فنوتیـپ  ،ايآسـتانه در تئوري صفات .)10(گیرندمی

و یا کیفیت پوست تعداد بره در هر زایش،صفات نظیر باروري
بنـدي بـا یـک توزیـع     در مقیاس دستههاي نژاد پوستیدر بره

در ارتباط اسـت کـه   مربوط به یک متغیر پنهان پیوسته زیرین 
این متغیر پنهان قابل مشاهده نیسـت. متغیـر زیـرین معمـوالً    

). متغیـر  10(شـود تحت عنوان استعداد یا توانایی شـناخته مـی  
هـاي متعـدد و همچنـین    ژناز راهايآسـتانه پنهان در صفات 

محیط تحت تاثیر قرار گرفته و همانند صـفات کمـی پیوسـته    
فنوتیپ این صفات نیز برآیندي از اثرات ژنتیکی و محیطـی در  

بـراي صـفت   بنـدي هرچه تعداد گـروه ).3(توزیع نرمال است
پذیري محاسبه شده ضریب وراثت،شده بیشتر باشدبنديدسته

پذیري حاصل از آنـالیز  براي این صفت نسبت به ضریب وراثت

اطالعات کمی پیوسته مربوط به توزیع زیرین این گونه صفات 
میـزان دقـت برآوردهـا بـا     ).5(تر خواهد بودتر و شبیهنزدیک

در مـورد صـفات کمـی    .ارتباط داردها ساختار اطالعات و داده
هاي تحـت رکـورد و   افزایش اندازه گروهپیوسته مواردي نظیر 

هـاي  افزایش تعداد رکورد باعث افـزایش دقـت بـرآورد ارزش   
اما در مـورد صـفات کمـی گسسـته     .)15(دوشمیهادامارثی 

هاي تعریف شده بنديها یا دستهعالوه بر این موارد تعداد رتبه
در رکــوردگیري از صــفت نیــز بــر درجــه دقــت بــرآورد       

در صـورتی کـه در یـک صـفت     هاي ارثی موثر اسـت و ارزش
بندي در نظر گرفته شده کم باشـد  هشده تعداد دستبنديدسته

کمتر از مقدار واقعی برآورد خواهـد  هپارامترهاي مربوطمعموالً
صـورت اسـتفاده از   نتایج یـک مطالعـه نشـان داد در    ).7(شد 

بـه میـزان   پارامترهاي ژنتیکـی  اطالعات متعادل، دقت برآورد
. درافزایش یافـت الیز اطالعات نامتعادل نسبت به آندرصد 15
صـفت  مربوط به یـک  بندي با افزایش تعداد دستهمطالعهاین

تـر  به حالت متعادل و نرمال نزدیکحاصله اطالعات ايآستانه
و مقــدار دقــت بــرآورد پارامترهــاي ژنتیکــی در نتیجــه شــد و 

ـ پیشرفت ژنتیکی مربوط بـه آن صـفت    داري صـورت معنـی  هب
برداري و تعریف یک از آنجا که نحوه رکورد).1افزایش یافت (

هـا دامهاي ارثـی  بندي شده بر دقت برآورد ارزشصفت دسته

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، قم، ایران کشاورزي و منابع طبیعی قم،علوم دامی، مرکز تحقیقاتتحقیقاتبخش-1
)mahdikhojaste@yahoo.com(نویسنده مسوول: 

، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار-2
دامی کشوردانشیار، موسسه تحقیقات علوم-3

ایرانبخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان،-4
28/10/93تاریخ پذیرش: 26/12/92تاریخ دریافت: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هـا دامتواند به هنگـام انتخـاب   موثر است، لذا این موضوع می
براي تولید نسل بعد، بر رتبه و جایگاه حیوانـات مـورد ارزیـابی    

هـاي ژنتیکـی بـین    نیز موثر بوده و به نحـو مـوثرتري تفـاوت   
رسد نحـوه  بر این اساس به نظر می. یوانات را مشخص نمایدح

بـر  ،تواند در نهایتبندي شده مییک صفت دستهگیرياندازه
برخی از حیوانات به منظور تولید نسل گزینش کردن یا نکردن

ـ شـاید بعد موثر باشد و ایـن موضـوعی اسـت کـه     صـورت  هب
ي برتـر  هادامغیرمستقیم بر میزان همخونی حاصل از آمیزش 

.   هاي آتی موثر باشددر نسل
مطالعـه حاضـر بررسـی    ابتـدا در  بر اساس آنچه ذکر شد 

دقـت بـرآورد   بر درجـه  اي یک صفت آستانهتعداد سطوحتاثیر 
ضـریب نیـز هاي ارثی، روند تغییرات ژنتیکی، فنوتیپی و ارزش

با تکیه تا در دستور قرار گرفت،تحت رکورد يهادامهمخونی 
یابی حصول پیشرفت ژنتیکی بـاالتر  امکانبر نتایج این مطالعه 

گیـري صـفات   انـدازه تري برايدقیقهاي روشکارگیريهببا
پردازش تصـویر در مطالعـات بعـدي   هاي نظیر روشايآستانه

.قرار گیردمد نظر

هامواد و روش
جمعیتسازيشبیه

دامراس 400شـامل  جمعیـت پایـه  در این مطالعـه یـک   
برنامــه نویســی محــیط در)راس مــاده200راس نــر و 200(

R2.15.2)11( تکثیـر ایـن   . شدسازيشبیهتصادفیبه روش
200شد و انـدازه هـر نسـل    سازيشبیهنسل 7جمعیت براي 

راس دام مـاده  200با توجه به تعـداد  (در نظر گرفته شدراس
در جمعیت پایه و با در نظر گرفتن اینکه در هـر زایـش از هـر    

پوشـانی  هـم یکدیگربا ها نسل. )دام ماده یک نوزاد متولد شود
نسـل اجـازه   5اعم از نر و ماده تا هادامبه هر یک از و داشته 

طراحـی آمیـزش در همـه    . شرکت در برنامه آمیزشی داده شد
درصـد از بهتـرین   20سناریوها به نحوي بود کـه در هرنسـل   

ي مـاده در برنامـه آمیزشـی شـرکت     هادامنرها به همراه تمام 
تولیـد  تـاج نو هر دام ماده در هـر نسـل فقـط یـک     کردندمی
.کردمی

صفتتعریف 
اي کـه داراي توزیـع   پایه یـک صـفت آسـتانه   در جمعیت

با استفاده از ،بود2و انحراف معیار 5زیرین پیوسته با میانگین 
نـوع سـناریوي مختلـف بـر     4و شـد  سازيشبیهتوزیع نرمال 
این صفت مورد بررسـی قـرار   سطوحگیرياندازهاساس نحوه 

مقـادیر فنـوتیپی   در سناریوي اول فرض بر آن بود کـه  . گرفت
گیـري مناسـب و   صفت مورد نظـر بـا اسـتفاده از ابـزار انـدازه     

مقـادیر  و لذا استتشخیصقابل صورت اعداد کمی پیوسته هب
در سـایر  .د پیوسـته امتیـازدهی شـد   اعداصفت به صورت این

ايمشابه آنچه در مـورد بسـیاري از صـفات آسـتانه    (سناریوها
نظیر صفات کیفیت الشه دام، اسـکور بـدنی دام و یـا کیفیـت     

فـرض بـر آن بـود    ) مصداق داردهاي زینتی و نظایر آنپوست
ابزار دقیقی براي رکوردبرداري از این صفت وجـود نـدارد و   که 

سـطوح  رکـوردبرداري ارزیـابی و  توانـایی افـراد در   با توجه به 
مختلفی از توزیع فنوتیپی پیوسته این صـفت قابـل تشـخیص    

تعداد سطوح صفت مورد نظر شاملدر سناریوي دوم لذا. است
اعداد (سطح5شامل ومس، سناریوي)9و 5، 1اعداد (سطح3
اعـداد  (سـطح 9شـامل م چهارسناریوي در و ) 9و 7، 5، 3، 1

بـا توجـه   نقاط آستانه در هر سناریو .شدمنظور) 9تا 1صحیح 
بـه ترتیـب   9و 1عـدد  .بندي تعیین شدبه تعداد سطوح درجه

ترین و بـاالترین  سـطح قابـل تشـخیص بـراي      نماینده پائین
بیـان کننـده میـانگین    5اي مورد مطالعه و عـدد  صفت آستانه

تنهـا  . بـود ارمهـ ي دوم تـا چ صـفت در سـناریوها  این فنوتیپی 
ـ تعداد سطوح رکوردبرداريسناریوها تمامعامل متغیر در راي ب

.بودايآستانهصفت
هادامهاي ارثی و انتخاب برآورد ارزش

، در هـر نسـل  جمعیـت  سـازي شبیهپس از در هر سناریو 
بــر اســاس بــراي صــفت مــورد نظــر هــادامارزش اصــالحی 

مـدل دام  درو BLUPرکوردهاي فنوتیپی با استفاده از روش 
توان بر اساس مطالعات متعدد می.برآورد شدتک صفتهساده 

بنـدي شـده اسـتفاده    براي آنالیز صفات دستهBLUPاز روش 
).  16،17،18(د نمو

اطالعات توصیفی مربوط به سناریوهاي مختلف مورد بررسی-1جدول
Table 1. Descriptive information about the various studied scenarios

سناریوي چهارمسناریوي سومسناریوي دومسناریوي اول
25/025/025/025/0پذیريضریب وراثت

5555میانگین فنوتیپی
2222انحراف معیار فنوتیپی

359پیوستهتعداد سطوح قابل تشخیص
400400400400در جمعیت مبناهادامتعداد 

200200200200اندازه هرنسل
7777تعداد نسل

10101010تعداد تکرار هر سناریو

ي ارثـی بـه   هـا ارزشمدل آماري مورد استفاده بـراي بـرآورد   
:بودزیرشرح 

Y = m + ai + eij
mعبارت است از هر یک از مشـاهدات، yدر رابطه فوق 

اثرات باقیمانـده مـدل   eijاثر تصادفی دام و aiمیانگین صفت، 
.باشندمی

هــاي ي مولــد بــر اســاس بــرآورد ارزشهــادامگــزینش 
طور تصادفی در مدت هیانتخاب شده بهاداماصالحی و آمیزش 

ارزش ارثی فرزندان با توجه به ارزش ارثـی  . نسل انجام شد7
ـ   والدین و در نظر گرفتن اثر نمونه اسـتفاده از  اگیـري منـدلی ب

:محاسبه شدرابطه زیر
g

o
= ½ g

s
+ ½ g

d
+ g

m
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بـه ترتیـب   gdو gsارزش ارثی فرزنـدان،  goدر رابطه فوق 
اثـر  . مندلی اسـت گیرينمونهاثر gmرثی پدر و مادر و هاارزش
محاسـبه و در  زیـر رابطـه  منـدلی بـا اسـتفاده از    گیـري نمونه

):4(معادالت وارد شد
σ2gm =½ [1- ½(Fs+F

d
)] * σ2g0

مـادر و همخونی پـدر ضریببه ترتیب Fdو Fsدر رابطه فوق 
σ2g0و منـدلی گیـري نمونهواریانس اثر σ2gm، فرد مورد نظر

.باشدمیواریانس ارزش ارثی فرزندان 
بـر اسـاس همبسـتگی   ي اصـالحی  هـا ارزشدقت برآورد 

ر ـــ هي ارثی واقعیهاارزشي ارثی برآورد شده و هاارزشبین
رآورد ضـریب همخـونی  ـــ ه منظور بــب. برآورد گردیدحیوان 

و اطالعـات  هـا دامبا توجه به روابط خویشـاوندي بـین   هادام
در محـیط  pedigreeافـزاري  از بسـته نـرم  شجره با اسـتفاده  

R2.15.2تکرار اجرا شد و 10هر سناریو در ).11(استفاده شد
SPSS 16افـزار  نـرم GLMروش خروجی آن بـا اسـتفاده از  

.)13(مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفت

و بحثنتایج
برآورد شده در پارامترهاينتایج مربوط به مقایسه میانگین 

و رونــد 2مــورد بررســی در جــدول هاي هــر یــک از ســناریو
ژنتیکــی، فنــوتیپی و همخــونی مربــوط بــه ایــن ســناریوها در 

.ارائه شده است3تا 1هاي شکل
سـناریوهاي اول،  ي ارثـی در  هـا ارزشدقت برآورد میزان

61/0و  59/0، 62/0،49/0به ترتیب برابردوم، سوم و چهارم 
ــد ــرآورد گردی ــه حاضــر .)>01/0P(ب ــرآورد در مطالع ــت ب دق

رتبـه  9در مورد مطالعـه ي ارثی در صورتی که صفت هاارزش
اي رتبـه 3اي و رتبـه 5در مقایسـه بـا حالـت    ،شدبنديدسته

و به نتایج حاصـل از آنـالیز   داري افزایش یافتصورت معنیهب
استعداد و ظرفیـت  . رکوردهاي داراي توزیع پیوسته نزدیک شد

رآیندي از میـانگین  ـتواند بدر یک مدل خطی میهادامژنتیکی 
دررکـوردگیري از صـفات   . صفت و اثـر باقیمانـده مـدل باشـد    

هرچه رکوردها به توزیع زیرین مربوط به این صـفات  ايآستانه
تر باشند، سهم خطاي مـدل کـاهش یافتـه و    تر و نزدیکشبیه

تـر بـرآورد   اي خطی دقیقــهدر مدلاــهدامي ارثی هاارزش
هرچه نسبتی از واریانس ژنتیکی کـه  به عبارتی). 12(شودمی

گیـري  رکوردهاي فنوتیپی قابل بیـان شـدن و انـدازه   از طریق
ـ اـهدامی برآورد شده ــي اصالحهاارزش،است بیشتر باشد هب

اعتبـار و  ودبـو خواهـد  تـر  نزدیـک ارزش اصالحی واقعی آنها
نتـایج  در تاییـد  ).  1،14(اسـت درجه اطمینان برآوردها بـاالتر  

نبـود افـزایش  حاضر، نتایج یک مطالعه نشـان داد کـه  بررسی
افـزایش  باعـث ايآسـتانه ي یـک صـفت   رکوردهـا در تعادل 

واقعـی و  پارامترهـاي ژنتیکـی   تفاوت بـین  افزایش واریانس و 
نشان داد کـه  دیگري نتایج مطالعه ).8(خواهد شدبرآورد شده 

از جملــه (هــاي محیطــیتفــاوتعوامــل ایجادکننــده هرچــه 
ـ  ) هات رکوردبردارياشتبا رکوردهـاي فنـوتیپی   و د کـاهش یاب

هـا دامهـاي ژنتیکـی   تفـاوت براي نمایش تري مناسبنماینده 
ي ارثـی  هـا ارزشي ارثی برآورد شده به مقادیر هاارزش،دباشن

خواهـد  ي ارثـی بـاالتر   هاارزشو دقت برآورد ترواقعی نزدیک

در صـورت  کـه  نشـان داد  یک بررسی نتایج همچنین. )2(بود
اطالعـات بـه   ايآسـتانه یک صـفت  بنديدستهافزایش تعداد 

ت برآورد پارامترهاي قتر شده و دحالت متعادل و نرمال نزدیک
ایـن  کـه )1(بـد یامـی داري افـزایش  صورت معنـی هژنتیکی ب

نسـل 7طـی  .مطابقـت دارد نتایج بررسی حاضـر  با گزارشات 
درایآستانهروند ژنتیکی صفت ،تکثیر جمعیت در مطالعه حاضر

ــارمســناریوهاي  ــا اول، دوم، ســوم و چه ــر ب ــب براب ــه ترتی ب
). >01/0P(بــــرآورد شــــد205/0و 195/0، 212/0،162/0

بـه  این صـفت در سـناریوهاي مـذکور    روند فنوتیپی همچنین
.)>05/0P(برآورد شد179/0و 163/0، 185/0،137/0ترتیب

نتایج نشان داد که با افزایش تعداد سطوح تشخیص داده شـده  
میـزان دقـت بـرآورد    ايآسـتانه از توزیع فنوتیپی یـک صـفت   

براي آن صفت افزایش یافته و بـه تبـع   هادامي ارثی هاارزش
آن میـزان پیشـرفت ژنتیکـی و فنـوتیپی صـفت نیـز افـزایش        

عبدالعظیم و برگردر تایید نتایج مطالعه حاضر گزارش .یابدمی
یـک  بنـدي دسـته در صورت افزایش تعـداد  که نشان داد )  1(

صـفت مــورد  و فنـوتیپی  پیشـرفت ژنتیکـی  ايآسـتانه صـفت  
یک مطالعه اساس نتایج همچنین بر. نیز افزایش یافتمطالعه 

بـراي  بنديدستهتعداد سطوح افزایش در صورتدر این زمینه
آنت ژنتیکـی بـراي   میزان پیشرفشدهبنديدستهصفتیک 

در بر اساس گزارش مـذکور  . درصد افزایش یافت84تا صفت 
ي هـا داماحتمـال انتخـاب   ها بنديدستهصورت افزایش تعداد 

یی که بـه لحـاظ ظرفیـت    هادامضعیف کاهش یافته و شانس 
براي شـرکت در تولیـد   ،ژنتیکی از وضعیت بهتري برخوردارند

ایـن موضـوع باعـث افـزایش     . نسل بعد افزایش خواهد یافـت 
سرعت پیشرفت ژنتیکی و فنوتیپی گلـه و افـزایش رونـدهاي    

نتـایج  بـا  کـه ایـن گزارشـات    ) 9(شـود ژنتیکی و فنوتیپی می
. مطابقت داردبررسی حاضر 

میانگین ضریب همخـونی بـراي جمعیـت اصـالحی در     
ــب     ــه ترتی ــارم ب ــوم و چه ــناریوي اول، دوم، س ،0053/0س

ــد 0050/0و 0052/0، 0052/0 ــرآورد شـــ ). <05/0P(بـــ
ايآسـتانه صـفت  تعداد سطوح یک براساس نتایج این مطالعه 

.تاثیري بر میزان همخونی ایجاد شده در گله نداشت
هاي جانوري بـیش از هرچیـز   میزان همخونی در جمعیت

تحت تاثیر الگوي آمیزشـی قـرار دارد و هرچـه شـانس ایجـاد      
احتمـال  ،هاي نزدیـک در یـک جمعیـت بیشـتر باشـد     آمیزش

ــت بیشتراســت  ــزان همخــونی در آن جمعی ــزایش می ). 19(اف
هاي آماري براي برآورد ارزش اصالحی استفاده از برخی روش

هـاي جدیـد نظیـر انتخـاب     و یا استفاده از برخـی روش هادام
اي اصـالحی  تواند با افـزایش دقـت بـرآورد ارزش   ژنومیک می

و تغییر الگوي آمیزشی آنهـا بـراي   هادامبندي باعث تغییر رتبه
تولید نسل بعد شـده و از ایـن طریـق بـر میـانگین همخـونی       

نتـایج مطالعـات اخیـر    ). 7(جمعیت تحت انتخاب مـوثر باشـد  
تـر بـراي ارزیـابی    هاي دقیقاز روشدهد که استفاده نشان می

ي ارثی برآورد شـده بـه مقـدار    هاارزششود تا باعث میهادام
نسـبت بـه خویشـاوندان    هـا دامتر شده و تفاوت واقعی نزدیک

بنـدي متفـاوتی قـرار    شان بهتر نمایان شـود و در رتبـه  نزدیک
ولیدـــ راي تــبهادامرود هنگام انتخاب لذا انتظار می.  بگیرند

زمـان افـراد خویشـاوند نزدیـک و     نسل بعد شانس انتخاب هم
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). 12،15(جمعیت اصالحی نیز کاهش یابدانتخاب فامیلی کاهش یافته و در نتیجـه میـزان همخـونی در    

ايآستانهصفت براي هاي مورد بررسی مولفهمیانگین و اشتباه معیار -2جدول
Table 2. The mean and standard error of studied parameters of threshold trait

P-valueسناریوي چهارمسناریوي سومسناریوي دومسناریوي اولمتغیر مورد بررسی
a015/0±53/5c021/0±31/5b016/0±42/5b015/0±44/500/0میانگین فنوتیپی

a008/0±55/0c008/0±39/0b008/0±43/0b008/0±43/000/0ارزش ارثی واقعیمیانگین 
a006/0±69/0d005/0±53/0c005/0±64/0b006/0±67/000/0ارزش ارثی برآورد شدهمیانگین 

a0004/0±62/0d0003/0±49/0c0004/0±59/0b0004/0±61/000/0درجه دقت برآورد ارزش ارثی
a0002/0±005/0a0002/0±0052/0a0002/0±0052/0a0002/0±0050/0625/0میانگین همخونی

a003/0±212/0b003/0±162/0a004/0±195/0a004/0±205/0001/0روند ژنتیکی
a004/0±185/0b006/0±137/0ab004/0±163/0a004/0±179/0023/0روند فنوتیپی

a0001/0±002/0a0001/0±002/0a0001/0±002/0a0001/0±002/085/0روند همخونی
.استهامیانگیندار بین متفاوت در هر ردیف نشانه وجود تفاوت معنیحروف 

جمعیتفنوتیپی تغییراتروندبر ايآستانهصفت بنديدستهتاثیر نحوه -1شکل
Figure 1. The classification effect of threshold traits on phenotypic trends in population

جمعیتژنتیکی تغییرات روند بر ايآستانهصفت بنديدستهتاثیر نحوه -2شکل
Figure 2. The classification effect of threshold traits on the genetic changes in population
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جمعیتهمخونی تغییرات ضریب روند بر ايآستانهصفت بنديدستهتاثیر نحوه -3شکل
Figure 3. The classification effect of threshold traits on the inbreeding coefficient trends in population

در بررسی حاضر هرچند در تمام سناریوها تغییرات میانگین 
هـاي  در جمعیـت مـورد مطالعـه طـی نسـل     ضریب همخونی 

اسـتفاده از  مختلف روند صعودي داشت، اما نتایج نشان داد که
هرچند ايآستانهبندي بیشتر براي رکورد برداري از صفت رتبه

شـود امـا   میهادامي ارثی هاارزشباعث افزایش دقت برآورد 
تاثیري بر تغییـرات میـانگین همخـونی    نسل 7پس از گذشت 

رسـد مـواردي نظیـر    بـه نظـر مـی   . گله اصالحی نداشته است
ي ماده در هاداماستفاده از آمیزش تصادفی، شرکت دادن تمام 
هـا از مـواردي   آمیزش و اندازه جمعیت ثابت براي تمـام نسـل  

براي بررسی بیشـتر  . اندگیري موثر بودهاست که در این نتیجه
این موضـوع الزم اسـت تـا سـناریوهاي بیشـتري بـا دخالـت        

متفاوت اندازه جمعیت و شدت الگوهاي آمیزشی مختلف، رشد 
. انتخاب متفاوت طراحی و اجرا شود

ــه   ــه تعدادبررســی حاضــر نشــان داد ک بیشــتر صــفات رتب
ي ارثـی،  هـا ارزشدقـت بـرآورد   موجب بهبودشدهبنديدسته

شـده ونتـایج بـه حالـت     ژنتیکـی و فنـوتیپی   پیشرفتافزایش 
تجزیه و تحلیل رکوردهاي مربـوط بـه توزیـع پیوسـته صـفت      

از آنجا که رکوردبرداري از صفات . خواهد شدنزدیکايآستانه
انجـام  انسـان  و از سـوي یچشـم صـورت همعموال بايآستانه

بـا  هاي مختلـف یـک صـفت    و ایجاد تمایز بین گروهشودمی
رسـد  امر بسیار دشواري است، لذا به نظر مـی چشم غیر مسلح 
گونـه  کارآمدتر براي رکوردگیري از ایـن  هاي استفاده از روش

و هـاي پیشـرفته آنـالیز تصـاویر     از روشاستفادهنظیر (صفات
باعــث )ايیانــهاافزارهــاي رطراحــی و کمــک گــرفتن از نــرم

در پیشــرفت ژنتیکــی و فنــوتیپی بیشــتري    بــهدســتیابی
.  خواهد شدهاي اصالحی جمعیت
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Investigation the Effect of a Threshold Trait Levels on the Accuracy of Breeding
Value Estimations and Genetic, Phenotypic and in Breeding Trends in a Breeding

Flock

Mahdi Khojastehkey1, Ali Asghar Aslaminejad2, Mokhtar Ali Abbasi3 and Karim Nobari4

Abstract
To investigate the effects of categorical trait levels on EBVs accuracies, genetic and

phenotypic trends and inbreeding coefficient, a breeding stock contained 400 animals was
simulated through stochastic method using R programming package. The population was
simulated for 7 generations while each generation contained 200 animals. The generations were
overlapped and in each ones 20 percent of the best males and all of the females had a chance to
participate in the mating program up to 5 generations. A categorical trait with heritability of
0.25, mean of 5 and standard deviation of 2 was simulated, and on the basis of recording
approach, 4 scenarios were designed. In the first scenario a threshold trait was measured as
continuous records, while for scenarios 2 to 4, regarding to the appraiser ability a threshold trait
were recorded in 3, 5 and 9 categories respectively. Breeding values were estimated by a simple,
single trait animal model and all scenarios were replicated for 10 times. The accuracy of
breeding value estimations for scenarios 1 to 4 were 0.62, 0.49, 0.59 and 0.61 respectively
(p<0.01). Through 7 generations, the genetic trends for scenarios 1 to 4 were 0.212, 0.162,
0.195 and 0.205 and the phenotypic trends were 0.185, 0.137, 0.163 and 0.179 respectively
(p<0.01) .The mean of inbreeding coefficient for scenarios 1 to 4 were estimated 0.0053,
0.0052, 0.0052 and 0.0050 respectively (p>0.05). Results showed that, the improvement of
recording accuracies for threshold traits lead to increasing in the accuracy of breeding value
estimations and the genetic gain. So this is concluded that the development of more accurate
measurement tools for threshold traits, could improve the genetic gain and breeding program
efficiency.
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