نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)2شماره (9313 )3

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان
جلد دوم ،شماره سوم9313 ،
http://ejrr.gau.ac.ir

ارزیابی روند هم خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش ،شدت انتخاب و
استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیهسازی تصادفی
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چکيده
هدف از این تحقیق ،ارزیابي همخوني در گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش ،شدت انتخاب با و
بدون استفاده از انتقال جنین به کمک شبیهسازی تصادفي بود .به این منظور دو سطح نوع آمیزش
(تصادفي ،حداقل همتباری) ،دو سطح شدت انتخاب برای چهار مسیر انتخابي (باال و پایین) با و بدون
استفاده از انتقال جنین برای مادر نرهای آینده باهم ترکیب شده و در مجموع  2سناریو مورد مقایسه
قرار گرفت 5222 .گاو ماده توزیع شده بین  52گله  122راسي و ثبت شده برای شش صفت شامل
تولید شیر ،پروتئین ،چربي ،سن در اولین گوسالهزایي ،فاصله گوسالهزایي و نمره سلولهای بدني برای
 32سال شبیهسازی شدند .روند و تغییرات سالیانه همخوني برای  2سناریو و سطوح مختلف عوامل
مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که آمیزش با حداقل همتباری و شدت انتخاب پایین نسبت به
آمیزش تصادفي و شدت انتخاب باال بهترتیب  02/43و  50درصد تغییرات همخوني کمتری دارند.
تغییرات سالیانه همخوني در موقع استفاده کردن از انتقال جنین نسبت به حالت استفاده نکردن 21/32
درصد بیشتر بود .کمترین تغییرات سالیانه همخوني برای سناریو هشتم (آمیزش با حداقل همتباری -
شدت انتخاب پایین -استفاده از انتقال جنین) و بیشترین تغییرات سالیانه همخوني برای سناریو سوم
*نویسنده مسئولagr764@yahoo.co.uk :
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(آمیزش تصادفي -شدت انتخاب باال -استفاده از انتقال جنین) بدست آمد .با توجه به نتایج ميتوان
گفت که انتخاب حیوانات با شدت باال و استفاده از انتقال جنین با هدف افزایش پیشرفت ژنتیکي بهتر
است در کنار آمیزشهای با حداقل همتباری باشد.
واژههاي کلیدي :گاو شیری ،انتقال جنین ،سیستم آمیزش ،شبیهسازی ،همخوني
مقدمه
انتخاب و الگوهای آمیزشي والدین دو مولفه اصلي در یک برنامه اصالح نژادی هستند و باید
نسبت به تغییرات ژنتیکي و نرخ همخوني بهینه شوند (نایرا و همکاران .)2212 ،در برنامههای اصالح
نژادی ،مرحله انتخاب ،افزایش متوسط همتباری جمعیت را تعیین کرده اما مرحله آمیزش حیوانات
انتخاب شده ميتواند ساختار ژنتیکي جمعیت را برای انتخاب بعدی بهبود دهد (سونسون و موویسن،
 .)2222توسعه و اجرا کردن روشهای مناسب آمیزشي ميتواند به دو علت اهمیت داشته باشد .نخست
اینکه آمیزش مناسب والدین ميتواند بهبود پیشرفت ژنتیکي و یا کاهش همخوني بیشتر را باعث شود.
در وهله بعد هر بهبود در پیشرفت ژنتیکي و کاهش همخوني ميتواند بهصورت مزیت اضافي برای
روشهای اصالحي دیده شود ،به صورتي که تعدادی روشهای آمیزشي ميتواند بدون هزینه مازاد و
محدودیت عملي اجرا شوند (کابالرو و همکاران1330 ،؛ سونسون و موویسن2222 ،؛ هنریون و

همکاران.)2223 ،
استفاده از روشهای پیشرفته ارزیابي ژنتیکي بهترین پیشبیني نااریب خطي 1و انتخاب شدید
باعث تغییرات ژنتیکي بیشتر ميشود .به هر حال این روشها به خاطر استفاده از اطالعات
خویشاوندان در آنالیز دادهها ،باعث افزایش احتمال انتخاب افراد خویشاوند شده و ميتوانند احتمال
آمیزش افراد خویشاوند را افزایش دهند و با افزایش احتمال این نوع آمیزشها ميتوانند نرخ همخوني
را باال ببرند (کوئینتون و اسمیث .)1335 ،انتخاب بهینه با حداکثر نمودن سه عامل صحت انتخاب،
شدت انتخاب و اندازه موثر جمعیت و استفاده از سیستم آمیزشي مناسب بدست ميآید اما به دلیل
محدودیت منابع ،حداکثر نمودن همه عوامل امکانپذیر نیست .برای مثال افزایش شدت انتخاب و

)1- Best Linear Unbiased Prediction (BLUP
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صحت انتخاب باعث کاهش اندازه موثر و افزایش نرخ همخوني جمعیت شده و پاسخ به انتخاب را
کاهش ميدهد (موئر.)1331 ،
فناوریهای تولیدمثلي اثر اصلي بر ساختار برنامههای اصالحي ،سرعت پیشرفت ژنتیکي و توزیع
روند ژنتیکي در تولید حیوانات اهلي دارند .در اصل ،اثر اصلي استفاده از تکنولوژیهای تولیدمثل
افزایش باروری ميباشد .این به این معني است که والد کمتری برای تولید شمار زیاد نتاج نیاز است.
بنابراین ،استفاده از والد کمتر باعث افزایش شدت انتخاب شده و ميتواند افزایش در نرخ همخوني
جمعیت را به دنبال داشته باشد .همچنین این تکنولوژیها با کاهش فاصله نسلي ميتواند در پیشرفت
ژنتیکي جمعیت موثر باشد (قوی حسینزاده .)2212 ،انتقال جنین عالوه بر افزایش پیشرفت ژنتیکي،
دارای هزینه زیاد ميباشد .کمترین هزینه برای هر آبستني توسط انتقال جنین  252دالر گزارش شده
است .این هزینهها شامل هزینه دارو برای چند تخمکگذاری ،اسپرم مورد استفاده ،هزینه نگهداری گاو
دهنده و گیرنده ،هزینه همزمان سازی فحلي گاو دهنده و گیرنده ،هزینه بهداشت و تغذیه نميباشد .با
این احتساب ،هزینه تولید گوساله از انتقال جنین خیلي بیشتر از گوساله طبیعي خواهد شد .در هر
برنامه عملیاتي بطور معمول  3-5گاو دهنده و  22–32رأس گاو گیرنده انتخاب و برنامهریزی ميشود
و به طور متوسط  22درصد آنها به مرحله تلقیح و جمعآوری جنین ميرسد ،یعني از هر پنج رأس
گاو دهنده چند تخمکگذاری شده چهار رأس به مرحلة نهایي جمعآوری جنین ميرسند .متوسط
تولید جنین از هر گاو دهنده بین  2–12بار و تعداد جنینهای قابل انتقال  5-1جنین ميباشد .درصد
آبستني گیرندهها نیز بهطور متوسط  52درصد است که این امر نیز به نوبه خود هزینه تولید گوساله را
باال ميبرد (سلک .)2222 ،کنترل افزایش همخوني ،یک روش عمومي در نگهداری حیوانات است.
برای کاهش هم خوني در جمعیت انتخابي ،تعدادی راه حل از جمله برابر سازی اندازه فامیلها،
انتخاب والدین با حداقل همتباری و سیستمهای مختلف آمیزشي پیشنهاد شده است (هوندا و
همکاران .)2224 ،چندین سیستم آمیزشي از جمله آمیزش با حداقل همتباری ،آمیزش جبراني

1

(تصحیحي) و حداقل واریانس خویشاوندی نتاج 2کمترین همخوني را بوجود آورده در حالي که
پیشرفت ژنتیکي بیشتری نسبت به آمیزش تصادفي ایجاد ميکنند.
1- Compensatory mating
2- Minimum Variance of Relationship of Offspring
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در مورد اثر انتقال جنین و نوع آمیزش بر همخوني ،تحقیقاتي انجام شده است ،اما در مورد شدت
انتخاب ،تحقیقات کمتر است .مقایسات سیستمهای آمیزشي متفاوت با معیارهای انتخابي مختلفف بفا
کمک برنامه های اصالحي شبیهسازی شده توسط کابالرو و همکفاران ( ،)1330سونسفون وموویسفن
( ،)2222هنریون و همکاران ( )2223و نایرا و همکفاران ( )2212انجفام شفده اسفت .دامنفه اففزایش
همخوني در نتیجه استفاده از انتقال جنین نسبت به حالت عادی  13/3تا  22/5درصفد گفزارش شفده
است (جیون و همکاران1332 ،؛ عبدالعظیم و اسچنل2221 ،؛ قوی حسفین زاده2212 ،؛ سورنسفون و
همکاران2211 ،؛ پدرسن و همکاران .)2211 ،در مفورد اثفر تغییفر شفدت انتخفاب بفر هفمخفوني در
تحقیقات هانراهان و همکاران ( ،)1312ویالنفوا و همکفاران ( )1334و کوئینتفون و اسفمیث ()1335
گزارش شده است .هدف از این تحقیق بررسي اثر تغییرات سه عامل نوع آمیزش ،شدت انتخاب بفا و
بدون استفاده از انتقال جنین برای مادر نرهای آینده در برنامههای اصالح نژادی بر همخوني جمعیفت
گلههای شیری با استفاده از شبیهسازی تصادفي بود.
مواد و روشها
ساختار جمعیت :در شروع هر تکرار ،یک جمعیت پایه با یک ساختار سني مبتني بر سن تولیدمثل هر
جنس شبیهسازی شد .نرها در میان شش کالس سني و مادهها در پنج کالس سني ( 1تا  5سال) توزیع
شدند .الگوی استفاده شده برای شبیهسازی جمعیت ،ساختار اصالحي گلههای شیری هلشفتاین ایفران
(براساس مولفههای واریانس-کواریانسهای صفات گاوهای هلشتاین ایران طرحریزی شد) بود .اندازه
جمعیت شبیهسازی شده  5222رأس گاو توزیع شده بین  52گله با اندازه گله  122راسفي بفود .همفه
شبیهسازیها مبتني بر جمعیت شامل چهار گروه انتخابي نرهای جوان ،1نرهای فعفال ،2مفادر نرهفا 3و
مادر گاوها 4بود .تعداد گاو نر جوان که در هر سال آزمون نتاج ميشدند ،در سفناریوهایي کفه شفدت
انتخاب باال برای چهار گروه در نظر گرفته شد ،با سناریوهایي که شدت انتخاب پایین داشتند ،متفاوت
بود .برای شدت انتخاب باال و پایین بهترتیب  25و  52گاو نفر جفوان هفر سفال آزمفون نتفاج انجفام

1- Young bull
2- Active sire
3- Bull dam
4- Cow dam
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ميدادند و براساس نتایج آزمون نتاج ،هر سال ( 5شدت انتخاب باال) و ( 12شدت انتخاب پایین) گاو
نر بهعنوان گاو نر فعال انتخاب شده و به طور مساوی در جمعیت شبیهسازی شده استفاده ميشدند.
مادر نرها ،بهترین گاوهای ماده در جمعیت شبیهسازی شده در میان تمامي گروههای سني و گلهها
براساس انتخفاب نقطفهای( 1براسفاس ضفرابب اقتصفادی صففات و ارزش اصفالحي آنهفا شفاخ
شایستگي کل برای حیوانات محاسبه ميشود) بود که همراه با مادر گاوهفا ،تلیسفههفای جفایگزین را
تولید ميکردند .تعداد مادر نرها برای شدت انتخاب باال و پایین به ترتیب  122و  222رأس گاو بفود.
حذف تصادفي سالیانه برای هر چهار مسیر انتخابي  15درصد در نظر گرفته شد .زماني که انتقال جنین
برای مسیر مادرها استفاده نميشود مادر گاوها و نرها در هر چرخه تولیدمثل ( 1/15سال) یک گوساله
تولید ميکند ،اما اگر انتقال جنین اجرا شود فرض بر آن است که هر گاو در هر چرخفه تولیفدمثفل 4
گوساله تولید ميکند (گالي و همکاران.)2223 ،
انتخاب :در همه مسیرها ،انتخاب حیوانات به صورت انتخاب نقطهای و براساس شاخ
کل انجام ميشد .شاخ

شایستگي

شایستگي کل شامل صفات تولید شیر ،تولید چربي ،تولید پروتئین ،سن در

اولین گوسالهزایي ،فاصله گوسالهزایي و نمره سلولهای بدني بود .ضرایب اقتصادی مورد استفاده در
شاخ

شایستگي کل برای صفات ،ضرایب اقتصادی گزارش شده توسط صادقي سفید مزگي و

همکاران ( )2212بود .برای صفات تولید شیر ،تولید چربي ،تولید پروتئین ،سن در اولین گوسالهزایي،
گوسالهزایي و نمره سلولهای بدني ،این ضرایب بهترتیب  - 2/12 ،-2/10 ،2 ،1/30 ،2/15و - 125/01
دالر به ازای هر واحد صفت برای هر گوساله بود .ضریب گزارش شده برای تولید پروتئین - 1/22
بود .از آنجایي که ضریب اقتصادی منفي برای این صفت منطقي نیست ،در این تحقیق صفر در نظر
گرفته شد .مولفههای واریانس-کواریانس مورد استفاده برای شبیه سازی صفات از روی دادههای مرکز
اصالح نژاد دام به کمک روش نمونه گیری گیبس بدست آمد و مورد استفاده قرار گرفت (فرجي و
همکاران )2215 ،این مولفه ها در جدول  1ارائه شده است.

1- Truncation Selection
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جدول  -1مولفههاي واریانسهاي ژنتیکی (روي قطر) ،کواریانسهاي ژنتیکی (باالي قطر) و کواریانسهاي باقیمانده
(پایین قطر) مورد استفاده براي شبیهسازي صفات
تولید

تولید

سن در اولین

فاصله

نمرهسلولهای

چربي

پروتئین

گوسالهزایي

گوسالهزایي

بدني

تولید شیر

321312/32

1220/52

3223/14

- 13/13

0201/23

12/44

تولید چربي

20322/14

232/35

133/22

- 2/05

331/34

2/32

تولید پروتئین

23404/12

143/31

243/13

- 1/05

101/30

2/04

143/41

2/21

3/55

1/12

2/23

- 2/21

فاصله گوسالهزایي

13130/2

12/52

422/3

2/21

411/23

0/23

نمره سلولهای بدني

- 111/23

- 2/22

- 2/52

- 2/25

2/34

2/20

تولید شیر

سن در اولین
گوسالهزایي

گاوهای نر جوان هنگامي که به سن  1سالگي ميرسند انتخاب ميشدند .اما انتخاب گاوهفای نفر
فعال زماني انجام ميشد که در سن  5سالگي نتایج آزمون نتاج را دارند .زماني که گاوهای ماده به سن
 1تا  5سالگي ميرسند به عنوان کاندیدا انتخاب مي شدند .انتخاب گاوهای نر جوان ،نر فعفال و مفادر
نرها در سرتاسر گلههای جمعیت شبیهسازی و مادر گاوها داخل گلهای انجام ميشد.
آمیزش و پیشبینی ارزشهاي اصالحی :در همه شبیهسازیها  32درصد از مفادههفا بفا گاوهفای نفر
جوان که شامل  1522آمیزش بود انجام ميگرفت 52 .و  25گاو نفر جفوان (بفهترتیفب بفرای شفدت
انتخاب پایین و باال) آزمون نتاج شده بهترتیب برای  32و  02آمیزش استفاده شده و هر کدام بهترتیب
 15و  32تلیسه تولید ميکردند .باقيمانده گاوهای ماده که  3522گاو بود با  12و  5گاو نفر فعفال در
سناریوهای مختلف آمیزش داده ميشدند.
ارزشهای ارثي برآورده شده برای صفات توسط روش بهترین پفیشبینفي نااریفب خطفي توسفط
تجزیه چندصفتي پیشبیني ميشدند .مدل مورد استفاده برای پیشبیني ارزشهای ارثي به صورت زیفر
بود:
که در آن  yبردار فنوتیپها b ،بردار اثرات ثابت (گله– فصل -سال) a ،بردار اثرات افزایشي
حیوان X ،و  Zبهترتیب ماتریسهای طرح برای اثرات ثابت و افزایشي و  eاثرات باقیمانده است.
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ارزشهای اصالحي توسط آنالیز چند صفته توسط برنامه دی ام یو( 1مادسن و جنسن )2222 ،برآورد
شده و متعاقباً شاخ

شایستگي کل براساس وزن اقتصادی صفات بدست آمد.

سناریوها و تجزیه دادهها :برای بررسي استراتژی نوع آمیزش ،شدت انتخاب و استفاده یا عدم استفاده
از انتقال جنین در مادر نرها 2 ،سناریو شبیهسازی شد 2 .سناریو شامل  2سفطح از شفدت انتخفاب2 ،
سطح نوع آمیزش و استفاده و عدم استفاده از انتقال جنین در مسیر مادر نرها بفود .در شفدت انتخفاب
باال تعداد حیوانات انتخاب شده برای  4مسیر نر جوان ،نر فعال ،مادر نرها و مادر مادهها به ترتیب ،25
 122 ،5و  4322رأس و برای شدت انتخاب پایین بهترتیب  222 ،12 ،52و  4222رأس گاو در نظفر
گرفته شد (سورنسون و همکاران . )2211 ،تعداد گوساله متولد شده در موقع اسفتفاده کفردن از انتقفال
جنین برای مادر نرها  4گوساله به ازای هر مادر نرها و برای عدم اسفتفاده از انتقفال جنفین  1گوسفاله
برای مادر نرها منظور شد .دو نوع آمیزش تصادفي و آمیزش با حداقل همتباری برای آمیزش حیوانات
در سناریوها استفاده شد .در آمیزش تصادفي حیوانات انتخاب شده بهصورت تصفادفي بفاهم آمیفزش

داده شدند ولي در نوع دوم ،آمیزش کاندیداها بفه صفورتي بفود کفه هفمتبفاری بفین آنهفا کفم باشفد.
شبیهسازی جمعیت توسط برنامه کامپیوتری آدام( 2پدرسن و همکاران )2223 ،بهمدت  32سال انجفام
گرفت و هر سناریو در  5تکرار اجرا شد.
بعد از اجرای سناریوهای مختلف ،متوسط ضرایب هم خوني بفرای جمیعفت در تمفامي حیوانفات
ناشي از  5تکرار در هر سال بدست آمد و براساس تابعیت میانگین هفمخفوني از سفال زایفش ،رونفد
همخوني جمعیت محاس به شد .مقایسات آماری بین سناریوها و سطوح مختلف عوامفل بفا اسفتفاده از
آنالیز واریانس و آزمون دانکن توسط نرمافزار  SASانجام گرفت.
نتايج و بحث
جدول  2تغییرات سالیانه همخوني برای سناریوهای مختلف را نشان ميدهد .بیشترین تغییرات
سالیانه همخوني برای برنامه انت خابي است که شدت انتخاب باال و آمیزش تصادفي در کنار استفاده از
انتقال جنین برای مادر نرها را دارد (سناریو  .)2میزان افزایش همخوني برای این برنامه در هر سال
 2/213درصد بود .با استفاده از آمیزش با حداقل همتباری و انتخاب درصد باالی حیوانات برای چهار
1- DMU
2- ADAM
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مسیر انتخابي (شدت انتخاب پایین) با (سناریو  )2و بدون (سناریو  )0استفاده از انتقال جنین ،کمترین
تغییرات سالیانه همخوني بدست آمد (به ترتیب  2/212و  .)2/223اختالف بین تغییرات سالیانه
همخوني این دو برنامه انتخابي از لحاظ آماری معنيدار نبود ( .)P˃2/25استفاده از انتقال جنین در
هنگام انتخاب درصد پایین حیوانات برای چهار مسیر انتخابي با نوع آمیزش تصادفي برای حیوانات
انتخاب شده (سناریو  )3سبب افزایش تغییرات سالیانه همخوني به میزان  2/21برابر نسبت به عدم
استفاده از انتقال جنین و انتخاب درصد باالی حیوانات با نوع آمیزش با حداقل همتباری گردید
(سناریو .)0
جدول  -2تغییرات سالیانه همخوني و خطای استاندارد برای سناریوهای مختلف
سناریو ها
آمیزش

انتقال جنین

شماره

تغییرات

خطای

شدت انتخاب

سناریو

همخوني

استاندارد

عدم استفاده برای مادر نرها
تصادفي
استفاده برای مادر نرها
عدم استفاده برای مادر نرها
حداقل همتباری
استفاده برای مادر نرها

a

باال

1

2/521

2/221

پایین

2

2/331b

2/232

باال

3

2/213c

2/122

پایین

4

2/431d

2/232

باال

5

2/423bde

2/205

پایین

0

2/223f

2/213

باال

1

2/424deg

2/211

پایین

2

2/212f

2/212

گروههای با حروف مختلف تفاوت معنيداری دارند (.)P˂2/25

روند تغییرات همخوني برای تمامي سناریوها در مدت  32سال شبیهسازی در شکل  1نشان داده
شده است .میانگین همخوني برای تمامي سناریوها تا سال  12کمتر از  3/2درصد بود .تفاوت بین
برنامههایي که آمیزش تصادفي دارند نسبت به نوع آمیزش با حداقل همتباری در سال دهم به خوبي
دیده ميشود .سناریو ( 3تصادفي– انتقال جنین– شدت انتخاب باال) نسبت به بقیه سناریوها در تمامي
سالها باالترین همخوني را داشت .میانگین همخوني برای این سناریو در سال  32به  22/5درصد رسید
که ميتواند به دلیل داشتن اثرات زیانآور همخوني در جمعیت ،مناسب نباشد .حداکثر مقدار همخوني
برای سناریوهای دیگر از  15/4درصد بیشتر نبود.
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شکل  -1روند تغییرات همخونی براي  8سناریو در مدت  03سال شبیهسازي.

میانگین تغییرات سالیانه همخوني برای سطوح مختلف نوع آمیزش ،شدت انتخاب مختلف و
استفاده یا عدم استفاده از انتقال جنین برای مادر نرها در جدول  3آورده شده است .تفاوت تغییرات
سالیانه همخوني برای نوع آمیزش و شدت انتخاب معنيدار ( )P˂2/25بود ،اما استفاده یا عدم استفاده
از انتقال جنین اثر معنيداری در تغییرات سالیانه همخوني نداشت ( .)P˃2/25استفاده از آمیزش
تصادفي و شدت انتخاب باال بهترتیب  50و  02/43درصد تغییرات همخوني بیشتری نسبت به آمیزش
با حداقل همتباری و شدت انتخاب پایین داشتند .استفاده از انتقال جنین نسبت به حالت عدم استفاده،
تغییرات سالیانه همخوني را به میزان  21/32درصد افزایش داد .شدت انتخاب مختلف بیشترین تاثیر
را در تغییرات سالیانه همخوني و انتقال جنین کمترین تاثیر را داشت.
جدول  -0تغییرات سالیانه همخونی و خطاي استاندارد براي سطوح مختلف عوامل
عوامل
شدت انتخاب
انتقال جنین

آمیزش

باال

تغییرات همخوني

خطای استاندارد

2/5122a

2/2223

b

2/3024

2/2225

پایین
عدم استفاده از انتقال جنین برای

2/4232a

2/2220

مادر
نرهااز انتقال جنین برای مادر
استفاده

2/5102a

2/2211

نرها
تصادفي

2/5121a

2/2223

حداقل همتباری

2/3005b

2/2225

گروههای با حروف مختلف تفاوت معنيداری دارند ()P˂2/25
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باال بودن نرخ تغییرات همخوني برای آمیزش تصادفي نسبت به آمیزش با حداقل همتباری در
تحقیق هنریون و همکاران ( )2223گزارش شده است .در تحقیق هنریون و همکاران ( )2223آمیزش
با حداقل همتباری نسبت به آمیزش تصادفي  10درصد همخوني کمتری داشت که نسبت به نتایج این
تحقیق کمتر بود .دلیل پایین بودن ميتواند بهدلیل تفاوت ساختار گله و شرایط شبیهسازی باشد .در
این تحقیق اثر شدت انتخاب و انتقال جنین در کنار نوع آمیزش بررسي شده است اما در تحقیق
هنریون و همکاران ( )2223اثر نوع آمیزش بررسي شده که ميتواند در نتایج تاثیر بگذارد .نایرا و
همکاران ( )2212در دو معیار انتخابي مختلف (بهترین پیشبیني نااریب خطي و ژنومیک) ،تغییرات
همخوني ناشي از تغییر نوع آمیزش را بررسي کردند .تغییرات همخوني در مدت  12سال شبیهسازی
برای آمیزش تصادفي و حداقل همتباری در انتخاب ژنتیکي بهترتیب  4/23و  1/32و در انتخاب
ژنومي  2/45و  1/52درصد برآورد شده است .آمیزش تصادفي در مقایسه با آمیزش حداقل همتباری
بهترتیب ( 52برای وراثتپذیری پایین) و ( 42/1برای وراثتپذیری باال) درصد همخوني بیشتر
داشت (استاچوویکس و همکاران )2212 ،که نزدیک به برآورد  51درصدی این تحقیق بود.
افزایش  21/32درصدی تغییرات هم خوني در موقع استفاده از انتقال جنین نسبت به عدم استفاده
آن در این تحقیق در دامنه  13/3تا  22/5درصد گزارش شده در تحقیقات است (جیون و همکاران،
1332؛ عبدالعظیم و اسچنل2221 ،؛ قوی حسینزاده2212 ،؛ سورنسون و همکاران2211 ،؛ پدرسن و
همکاران .)2211 ،استفاده از انتقال جنین برای مادر نرها باعث ميشود تعداد مادر نرهای الزم کم شده
و شدت انتخاب باال رود ،شدت انتخاب باال باعث افزایش آمیزش خویشاوندی در جمعیت شده و
ميتواند همخوني در جمعیت را باال ببرد.
رندال و روبرتسون ( )1352نشان دادند که پیشرفت ژنتیکي در جمعیت از طریق  4مسیر انتخابي
مختلف شناسایي ميشود .یک گروه از نرها بهعنوان پدر گاوهای نر نسل بعد ،گروه بیشتری از نرها
به عنوان پدر گاوهای نسل بعد ،یک گروه از مادههای باارزش به عنوان مادر نرهای نسل بعد و گروهي
از مادهها بهعنوان مادر مادههای نسل بعد انتخاب ميشوند و هر مسیری شدت انتخاب متفاوتي دارند.
شدت انتخاب موثر برای گاوهای هلشتاین آمریکا برای مسیر پدر پدران آینده (نر فعال) ،پدر
مادران آینده (نر جوان) ،مادر نرهای آینده و مادر مادههای آینده بهترتیب  2/1( 2/00درصد)2/21 ،
(3درصد) 4( 2/11 ،درصد) و  24( 2/31درصد) و برای گاوهای هلشتاین کاستاریکا این ارزشها
بهترتیب  2( 1/2درصد) 10( 1/43 ،درصد) 4( 2/14 ،درصد) و  23( 2/23درصد) گزارش شده است
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(ویگانز1331 ،؛ وارگاس و ون آرندونک .)2224 ،میانگین شدت انتخاب در این تحقیق برای چهار
مسیر پدر مادران آینده (نر جوان) ،پدر پدران آینده (نر فعال) ،مادر نرهای آینده و مادر مادههای آینده
در شدت انتخاب باال بهترتیب  2/420 ،2/52 ،2/2 ،2/52و برای شدت انتخاب پایین ،2/14 ،2/30
 2/423 ،2/21بود .افزایش تغییرات همخوني برای شدت انتخاب باال در تحقیق بر روی موش توسط
هانراهان و همکاران ( )1312گزارش شده است .افزایش تغییرات همخوني از  2/25تا  2/42با کاهش
تعداد حیوانات انتخاب شده بعد از  12سال انتخاب در تحقیقات کوئینتون و اسمیث ( )1335نیز دیده
شد .تغییرات همخوني در سال  25از  23/01به  42/33در اثر تغییر تعداد حیوانات انتخاب شده در
تحقیق ویالنوا و همکاران ( )1334گزارش شده است.
شکلهای  3 ،2و  4روند همخوني جمعیت برای  32سال شبیهسازی در سطوح عوامل مختلف را
نشان ميدهند .شدت انتخاب باال در تمامي سالها بیشترین همخوني را داشت (شکل  .)2در
سالهای اولیه تفاوت همخوني بین دو شدت انتخاب کمتر بوده و در سال آخر به حداکثر مقدار خود
رسید .میزان هم خوني برای شدت انتخاب باال و پایین در سال سوم بهترتیب  2/1و  2/24و در سال
آخر بهترتیب  14/0و  3/4درصد بود .تفاوت بین دو شدت انتخاب در اواخر دهه اول (سال دهم)،
دهه دوم (سال بیستم) و دهه سوم (سال سيام) بهترتیب  3/31 ،2/33و  5/2درصد بود .بنابراین،
استفاده از حیوانات برای چهار مسیر انتخابي با درصد کمتر در طوالني مدت ميتواند همخوني
جمعیت را بیشتر افزایش دهد .استفاده نکردن انتقال جنین در مادر نرها در کاهش همخوني جمعیت
موثر است اما برای افزایش پیشرفت ژنتیکي در گلهها استفاده ميشود .در موقع استفاده از انتقال جنین
برای تمامي مادر نرها ،افزایش همخوني در جمعیت دیده ميشود اما تفاوت معنيداری وجود نداشت .
مشابه نوع شدت انتخاب ،افزایش تفاوت همخوني بین دو حالت استفاده یا عدم استفاده از انتقال جنین
در سالهای آخر به حداکثر مقدار خود رسید .تفاوت بین هم خوني در دو حالت تا سال دوم صفر بوده
و در سال آخر به  2/11رسید (شکل  .)3استفاده از انتقال جنین ،همخوني را از صفر درصد در سال
اول به  13/23درصد در سال سيام رساند اما برای حالت عدم استفاده انتقال جنین ،همخوني از صفر
به  12/32درصد رسید .متوسط هم خوني جمعیت تا سال هشتم در موقع استفاده از آمیزش حداقل
همتباری صفر بود (شکل  .)4اما برای آمیزش تصادفي از سال سوم روند رو به افزایش داشت .شیب
افزایش میانگین همخوني برای آمیزش تصادفي بیشتر از آمیزش با حداقل همتباری بود .متوسط
همخوني در سال آخر برای آمیزش تصادفي و حداقل همتباری بهترتیب  14/34و  3/21درصد بود.
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متوسط همخوني برای آمیزش با حداقل همتباری در مدت  32سال باالتر از  12درصد نبود اما در
موقع استفاده از آمیزش تصادفي از سال  22به بعد میانگین همخوني جمعیت باالتر از  12درصد
گردید.

شکل  -2روند تغییرات همخونی براي سطوح مختلف نوع شدت انتخاب در مدت  03سال شبیهسازي

شکل  -0روند تغییرات همخونی براي سطوح مختلف انتقال جنین در مدت  03سال شبیهسازي
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شکل  -4روند تغییرات همخونی براي سطوح مختلف نوع آمیزش در مدت  03سال شبیهسازي

میزان همخوني در سال آخر شبیه سازی (سال  )25در موقع استفاده از انتقال جنین و شدت
انتخاب باال بیشتر از  45درصد و برای شدت انتخاب پایین  23درصد گزارش شده (ویالنوا و
همکاران  )1334است که بیشتر از نتایج تحقیق حاضر (برای شدت انتخاب باال  12و شدت انتخاب
پایین  1/4درصد) است و ميتواند بهدلیل تفاوت در شدت انتخابي باشد .در این تحقیق برای چهار
گروه انتخابي شدت انتخاب مدنظر قرار گرفته اما در تحقیق ویالنوا و همکاران ( )1334فقط برای
مادهها شدت انتخاب متغیر بوده و مقدار شدت انتخاب در این تخقیق با تحقیق حاضر متفاوت بود.
استفاده از انتقال جنین نسبت به عدم استفاده آن ،همخوني جمعیت را در سال  12تغییری نداد (1/52
درصد) اما در آخر دهه دوم از  4/2درصد به  5/21درصد افزایش داد (عبدالعظیم و اسچنل.)2221 ،
همخوني جمعیت بعد از استفاده  15سال آمیزش با حداقل همتباری به  12درصد و استفاده از آمیزش
تصادفي به باالتر از  45درصد رسید .افزایش تفاوت بین همخوني در دو نوع آمیزش تصادفي و
حداقل همتباری با افزایش سالها ،در تحقیق هلي و همکاران ( )2212گزارش شده است که مشابه با
نتایج این تحقیق بود.
دلیل تفاوت برای دو نوع آمیزش تصادفي و حداقل همتباری این است که آمیزش حداقل همتباری
شروع همخوني را به تاخیر مياندازد (شکل  )4آمیزش حداقل همتباری از نسل  2و آمیزش تصادفي
از نسل سوم شروع به تولید حیوانات همخون ميکند .دلیل دیگر این است که افزایش نرخ همخوني
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در آمیزش با حداقل همتباری با سرعت پایین است (هنریون و همکاران .)2223 ،متفاوت بودن مقدار
عددی تغییرات همخوني در این تحقیق با نتایج قبلي ميتواند ناشي از متفاوت بودن اندازه جمعیت
شبیهسازی شده ،تعداد سالهای شبیهسازی ،نوع انتخاب ،معیار انتخابي متفاوت ،پارامترهای متفاوت
مورد استفاده برای شبیه سازی صفات ،اهداف اصالحي در نظر گرفته شده برای شبیهسازی باشد.
نتيجهگيري كلي
در این تحقیق ،اثر استفاده از آمیزش با حداقل همتباری به همراه شدت انتخاب پایین بفا و بفدون
استفاده از انتقال جنین در مادر نرها با استفاده از شبیهسازی تصادفي مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج
نشان داد که استفاده از آمیزش تصادفي با شفدت انتخفاب بفاال و اسفتفاده از انتقفال جنفین ،تغییفرات
همخوني در جمعیت را نسبت به حالت آمیزش با حداقل هفمتبفاری و شفدت انتخفاب پفایین بفدون
استفاده از انتقال جنین باال ميبرد .استفاده از آمیزش با حداقل همتباری و انتخاب بفاالی حیوانفات در
چهار مسیر انتخابي (شدت انتخاب پایین) ،در کاهش تغییرات همخوني ،اثر معنيدار داشت ،اما استفاده
از انتقال جنین به رغم افزایش همخوني جمعیت ،تفاثیر معنفيداری در تغییفرات هفمخفوني نداشفت.
بنابراین ،استفاده از انتقال جنین و شدت انتخاب باال برای باال بردن پیشرفت ژنتیکي جمعیت در کنفار
آمیزش حداقل همتباری یا استفاده از انتقال جنین برای تعداد کمتر مادر نفرهفا بفه همفراه آمیفزش بفا
حداقل همتباری ميتواند از افزایش هم خوني و به دنبال آن از اففت ناشفي از هفمخفوني در جمعیفت
جلوگیری کند.
تشکر و قدرداني
از نویسندگان برنامفه کفامپیوتری آدام و دی ام یفو بفه خفاطر اجفازه اسفتفاده از ایفن نفرمافزارهفا
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Abstract
The effects of mating system, selection intensity and embryo transfer on
inbreeding in dairy cattle were studied using stochastic simulation. Two mating
systems (random and minimum consistory), two levels of selection intensity (high
and low) for four selection paths (young bull, active sire, sire of dam, dam of dam)
with or without embryo transfer for bull dams were combined together to make
eight scenarios. 5000 cows distributed among 50 herds of size 100 and recorded for
6 traits (milk, fat, and protein production, age at first calving, calving interval, and
somatic cell score) for 30 years were simulated. The results showed that minimum
coancestry mating and low selection intensity had 60.43 % and 57 % annual
changes of inbreeding lower than random mating and high selection intensity,
respectively. Annual changes of inbreeding were 21.98 % higher when embryo
transfer was used compared with not using it. Minimum and maximum annual
change of inbreeding was estimated for eighth scenario (minimum consistory
mating- low selection intensity- using embryo transfer) and third scenario (random
mating- high selection intensity- no embryo transfer), respectively. The results
suggest that high intensity of selection with minimum coancestry mating and
embryo transfer can lead to genetic gain with minimum increase in inbreeding.
Keywords: Dairy Cattle, Embryo transfer, Mating system, Simulation, Inbreeding. 1
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