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خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و روند هم ارزیابی

 سازی تصادفیاستفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه
 

 ، 3پوري طهمورث، مجتب2نژاداصغر اسلميعلي* ،1آروقهادی فرجي

 5محمدمهدی شريعتي و 4محمد رکوعي
  استادیار گروه علوم دامي، دانشکده کشاورزی،5استاد و 3دانشیار، 2 ،دانشجوی دکتری1

 استادیار گروه علوم دامي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل 4دانشگاه فردوسي مشهد، 

 22/20/33؛ تاریخ پذیرش: 14/22/33تاریخ دریافت: 

 چکيده

شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب با و  گاوهایخوني در هدف از این تحقیق، ارزیابي هم

ور دو سطح نوع آمیزش ظین منبه ا. بود سازی تصادفيشبیه به کمک بدون استفاده از انتقال جنین

و بدون  با (باال و پایین)ت انتخاب برای چهار مسیر انتخابي ، دو سطح شد(تباریهمتصادفي، حداقل )

سناریو مورد مقایسه  2آینده باهم ترکیب شده و در مجموع  نرهایاستفاده از انتقال جنین برای مادر 

 شامل صفت ششثبت شده برای  وراسي  122گله  52 گاو ماده توزیع شده بین 5222قرار گرفت. 

های بدني برای ه سلولزایي و نمرزایي، فاصله گوسالهتولید شیر، پروتئین، چربي، سن در اولین گوساله

عوامل سناریو و سطوح مختلف  2خوني برای روند و تغییرات سالیانه هم .ندسازی شدسال شبیه 32

نسبت به و شدت انتخاب پایین  تباریهمحداقل با نتایج نشان داد که آمیزش مورد بررسي قرار گرفت. 

د. نتری دارخوني کمغییرات همتدرصد  50و  43/02ترتیب تصادفي و شدت انتخاب باال بهآمیزش 

 32/21نسبت به حالت استفاده نکردن خوني در موقع استفاده کردن از انتقال جنین تغییرات سالیانه هم

 - تباریهمحداقل با آمیزش )هشتم خوني برای سناریو همسالیانه ترین تغییرات بود. کم تربیش درصد

سوم  خوني برای سناریوهمتغییرات سالیانه ترین و بیش (استفاده از انتقال جنین -شدت انتخاب پایین

                                                             
agr764@yahoo.co.uk :نویسنده مسئول* 
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توان . با توجه به نتایج ميبدست آمد (استفاده از انتقال جنین -شدت انتخاب باال -آمیزش تصادفي)

بهتر انتخاب حیوانات با شدت باال و استفاده از انتقال جنین با هدف افزایش پیشرفت ژنتیکي گفت که 

 تباری باشد.حداقل همبا  هایدر کنار آمیزشاست 
 

 خونيسازی، هم، شبیهسیستم آمیزشانتقال جنین، ، گاو شیری کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

انتخاب و الگوهای آمیزشي والدین دو مولفه اصلي در یک برنامه اصالح نژادی هستند و باید 

های اصالح در برنامه (.2212خوني بهینه شوند )نایرا و همکاران، نسبت به تغییرات ژنتیکي و نرخ هم

تباری جمعیت را تعیین کرده اما مرحله آمیزش حیوانات افزایش متوسط هم، ی، مرحله انتخابنژاد

سن، یوخاب بعدی بهبود دهد )سونسون و موتواند ساختار ژنتیکي جمعیت را برای انتشده ميانتخاب 

نخست  .داشته باشداهمیت دو علت به تواند توسعه و اجرا کردن روشهای مناسب آمیزشي مي(. 2222

 .خوني بیشتر را باعث شودتواند بهبود پیشرفت ژنتیکي و یا کاهش همکه آمیزش مناسب والدین مياین

صورت مزیت اضافي برای تواند بهخوني ميله بعد هر بهبود در پیشرفت ژنتیکي و کاهش همهدر و

تواند بدون هزینه مازاد و های آمیزشي ميتعدادی روش به صورتي که ،های اصالحي دیده شودروش

هنریون و ؛ 2222سن، ویوسونسون و م ؛1330)کابالرو و همکاران،  دنمحدودیت عملي اجرا شو

 .(2223همکاران، 
ید و انتخاب شد 1بیني نااریب خطيهترین پیشهای پیشرفته ارزیابي ژنتیکي بروش استفاده از

ها به خاطر استفاده از اطالعات ه هر حال این روشب شود.ميباعث تغییرات ژنتیکي بیشتر 

د احتمال نتوانو ميخویشاوند شده افراد باعث افزایش احتمال انتخاب  ها،در آنالیز داده خویشاوندان

خوني نرخ همد نتوانها مين نوع آمیزشد و با افزایش احتمال اینافزایش دهآمیزش افراد خویشاوند را 

صحت انتخاب،  عاملسه  نمودنانتخاب بهینه با حداکثر  (.1335ون و اسمیث، د )کوئینتنرببرا باال 

آید اما به دلیل استفاده از سیستم آمیزشي مناسب بدست مي شدت انتخاب و اندازه موثر جمعیت و

پذیر نیست. برای مثال افزایش شدت انتخاب و امکان عواملهمه  نمودنمحدودیت منابع، حداکثر 

                                                             
1- Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) 
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را خوني جمعیت شده و پاسخ به انتخاب نرخ هم و افزایشکاهش اندازه موثر صحت انتخاب باعث 

 (.1331 ،)موئر دهدکاهش مي

های اصالحي، سرعت پیشرفت ژنتیکي و توزیع اثر اصلي بر ساختار برنامه يمثلتولیدهای فناوری

 مثلهای تولیدژیروند ژنتیکي در تولید حیوانات اهلي دارند. در اصل، اثر اصلي استفاده از تکنولو

 .تری برای تولید شمار زیاد نتاج نیاز استلد کمواباشد. این به این معني است که افزایش باروری مي

خوني نرخ هم افزایش در تواندتر باعث افزایش شدت انتخاب شده و مياستفاده از والد کم ،بنابراین

تواند در پیشرفت ه نسلي ميا با کاهش فاصلهنین این تکنولوژیچهم .جمعیت را به دنبال داشته باشد

انتقال جنین عالوه بر افزایش پیشرفت ژنتیکي،  (.2212زاده، )قوی حسین ژنتیکي جمعیت موثر باشد

دالر گزارش شده  252ترین هزینه برای هر آبستني توسط انتقال جنین کم .باشددارای هزینه زیاد مي

او ، اسپرم مورد استفاده، هزینه نگهداری گگذاریچند تخمکای ها شامل هزینه دارو براین هزینه .است

با  .باشدیرنده، هزینه بهداشت و تغذیه نميسازی فحلي گاو دهنده و گ ینه همزمانزدهنده و گیرنده، ه

هر گوساله طبیعي خواهد شد. در ، هزینه تولید گوساله از انتقال جنین خیلي بیشتر از این احتساب

شود ریزی ميرأس گاو گیرنده انتخاب و برنامه 22–32گاو دهنده و  3-5 ور معمولبطبرنامه عملیاتي 

یعني از هر پنج رأس  ،رسدآوری جنین ميها به مرحله تلقیح و جمعدرصد آن 22طور متوسط  و به

رسند. متوسط آوری جنین ميشده چهار رأس به مرحلة نهایي جمع گذاریچند تخمکدهنده  گاو

باشد. درصد جنین مي 5-1های قابل انتقال جنین دو تعدا بار 2–12ز هر گاو دهنده بین ا تولید جنین

که این امر نیز به نوبه خود هزینه تولید گوساله را  درصد است 52طور متوسط ها نیز بهآبستني گیرنده

 .تیک روش عمومي در نگهداری حیوانات اس ،خونيکنترل افزایش هم(. 2222برد )سلک، باال مي

ها، یلسازی اندازه فام خوني در جمعیت انتخابي، تعدادی راه حل از جمله برابربرای کاهش هم

های مختلف آمیزشي پیشنهاد شده است )هوندا و تباری و سیستمانتخاب والدین با حداقل هم

 1تباری، آمیزش جبرانيحداقل همبا چندین سیستم آمیزشي از جمله آمیزش  (.2224همکاران، 

خوني را بوجود آورده در حالي که ترین همکم 2خویشاوندی نتاجو حداقل واریانس  حیحي()تص

  .کنندپیشرفت ژنتیکي بیشتری نسبت به آمیزش تصادفي ایجاد مي

                                                             
1- Compensatory mating 

2- Minimum Variance of Relationship of Offspring 
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اما در مورد شدت  است، خوني، تحقیقاتي انجام شدهدر مورد اثر انتقال جنین و نوع آمیزش بر هم

های آمیزشي متفاوت با معیارهای انتخابي مختلفف بفا میسات سیستمقاتر است. تحقیقات کم ،انتخاب

سفن ویو(، سونسفون وم1330لرو و همکفاران )بااسازی شده توسط ککمک برنامه های اصالحي شبیه

دامنفه اففزایش  انجفام شفده اسفت.( 2212ن )او نایرا و همکفار( 2223هنریون و همکاران ) ،(2222)

درصفد گفزارش شفده  5/22تا  3/13قال جنین نسبت به حالت عادی خوني در نتیجه استفاده از انتهم

سورنسفون و  ؛2212قوی حسفین زاده،  ؛2221عبدالعظیم و اسچنل،  ؛1332جیون و همکاران، است )

در خفوني اثفر تغییفر شفدت انتخفاب بفر هفمدر مفورد  (.2211پدرسن و همکاران،  ؛2211همکاران، 

( 1335( و کوئینتفون و اسفمیث )1334یالنفوا و همکفاران )(، و1312ن )اتحقیقات هانراهان و همکار

نوع آمیزش، شدت انتخاب بفا و  عاملهدف از این تحقیق بررسي اثر تغییرات سه  .شده است گزارش

خوني جمعیفت های اصالح نژادی بر همآینده در برنامه نرهایبدون استفاده از انتقال جنین برای مادر 

 .بودسازی تصادفي بیههای شیری با استفاده از شگله

 

 هامواد و روش

مثل هر ني بر سن تولیدتدر شروع هر تکرار، یک جمعیت پایه با یک ساختار سني مب: ساختار جمعیت

توزیع سال(  5تا  1)ها در پنج کالس سني نرها در میان شش کالس سني و ماده .سازی شدجنس شبیه

 های شیری هلشفتاین ایفراناصالحي گلهساختار ، جمعیتسازی الگوی استفاده شده برای شبیهشدند. 

اندازه  .بود ریزی شد(های صفات گاوهای هلشتاین ایران طرحکواریانس-های واریانس)براساس مولفه

راسفي بفود. همفه  122اندازه گله  گله با 52س گاو توزیع شده بین أر 5222سازی شده جمعیت شبیه

 و 3، مفادر نرهفا2، نرهای فعفال1ر گروه انتخابي نرهای جوانها مبتني بر جمعیت شامل چهاسازییهشب

ي کفه شفدت یدر سفناریوها شدند،هر سال آزمون نتاج ميدر تعداد گاو نر جوان که  بود. 4مادر گاوها

متفاوت  ،با سناریوهایي که شدت انتخاب پایین داشتند ،انتخاب باال برای چهار گروه در نظر گرفته شد

جفوان هفر سفال آزمفون نتفاج انجفام گاو نفر  52و  25ترتیب باال و پایین به برای شدت انتخاب بود.

                                                             
1- Young bull 

2- Active sire 

3- Bull dam 

4- Cow dam 
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گاو  )شدت انتخاب پایین( 12)شدت انتخاب باال( و  5و براساس نتایج آزمون نتاج، هر سال  دادندمي

 شدند.سازی شده استفاده ميعنوان گاو نر فعال انتخاب شده و به طور مساوی در جمعیت شبیهبه نر

ها های سني و گلهان تمامي گروهسازی شده در میشبیه ا، بهترین گاوهای ماده در جمعیتمادر نره

هفا شفاخ  )براسفاس ضفرابب اقتصفادی صففات و ارزش اصفالحي آن 1ایبراساس انتخفاب نقطفه

هفای جفایگزین را تلیسفه ،که همراه با مادر گاوهفا بودشود( شایستگي کل برای حیوانات محاسبه مي

. بفودس گاو أر 222و  122تعداد مادر نرها برای شدت انتخاب باال و پایین به ترتیب  ند.کردتولید مي

زماني که انتقال جنین  درصد در نظر گرفته شد. 15برای هر چهار مسیر انتخابي حذف تصادفي سالیانه 

ک گوساله ی سال( 15/1) مثلولیدت چرخهشود مادر گاوها و نرها در هر برای مسیر مادرها استفاده نمي

 4 مثفلتولیفد چرخفهاما اگر انتقال جنین اجرا شود فرض بر آن است که هر گاو در هر  ،کندميتولید 

 (.2223کند )گالي و همکاران، گوساله تولید مي

 اساس شاخ  شایستگيبرو ای در همه مسیرها، انتخاب حیوانات به صورت انتخاب نقطه: انتخاب

ل شامل صفات تولید شیر، تولید چربي، تولید پروتئین، سن در شد. شاخ  شایستگي ککل انجام مي

سلولهای بدني بود. ضرایب اقتصادی مورد استفاده در  نمرهو  زایيگوساله زایي، فاصلهاولین گوساله

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

زایي، ید شیر، تولید چربي، تولید پروتئین، سن در اولین گوسالهبرای صفات تول( بود. 2212همکاران )

 -01/125و  -12/2، -10/2، 2، 30/1، 15/2ترتیب این ضرایب بههای بدني، سلول نمرهو زایي گوساله

 -22/1ضریب گزارش شده برای تولید پروتئین  بود.به ازای هر واحد صفت برای هر گوساله دالر 

در این تحقیق صفر در نظر دی منفي برای این صفت منطقي نیست، یب اقتصاکه ضر . از آنجایيبود

های مرکز داده از رویکواریانس مورد استفاده برای شبیه سازی صفات -های واریانسمولفه گرفته شد.

)فرجي و  و مورد استفاده قرار گرفتمد اصالح نژاد دام به کمک روش نمونه گیری گیبس بدست آ

 شده است. ارائه 1ین مولفه ها در جدول ا (2215ن، اهمکار

 

 
 

 

                                                             
1- Truncation Selection 
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هاي باقیمانده هاي ژنتیکی )باالي قطر( و کواریانسهاي ژنتیکی )روي قطر(، کواریانسهاي واریانسمولفه -1جدول 

 سازي صفات)پایین قطر( مورد استفاده براي شبیه

 
 تولید شیر

تولید 

 چربي

تولید 

 پروتئین

سن در اولین 

 زایيگوساله

 فاصله

 زایيگوساله

های سلولنمره

 بدني

 44/12 23/0201 -13/13 14/3223 52/1220 32/321312 تولید شیر

 32/2 34/331 -05/2 22/133 35/232 14/20322 تولید چربي

 04/2 30/101 -05/1 13/243 31/143 12/23404 تولید پروتئین

سن در اولین 

 زایيگوساله
41/143 21/2 55/3 12/1 23/2 21/2- 

 23/0 23/411 21/2 3/422 52/12 2/13130 زایيفاصله گوساله

 20/2 34/2 -25/2 -52/2 -22/2 -23/111 های بدنينمره سلول

 

اما انتخاب گاوهفای نفر  .شدندرسند انتخاب ميسالگي مي 1ه سن هنگامي که بگاوهای نر جوان 

را دارند. زماني که گاوهای ماده به سن آزمون نتاج نتایج سالگي  5شد که در سن فعال زماني انجام مي

شدند. انتخاب گاوهای نر جوان، نر فعفال و مفادر عنوان کاندیدا انتخاب مي رسند بهسالگي مي 5تا  1

 شد.ای انجام ميسازی و مادر گاوها داخل گلههای جمعیت شبیهنرها در سرتاسر گله

بفا گاوهفای نفر  هفادرصد از مفاده 32ها یسازدر همه شبیه: هاي اصالحیبینی ارزشو پیشآمیزش 

ترتیفب بفرای شفدت گاو نفر جفوان )بفه 25و  52 .گرفتآمیزش بود انجام مي 1522جوان که شامل 

ترتیب آمیزش استفاده شده و هر کدام به 02و  32ترتیب برای نتاج شده به انتخاب پایین و باال( آزمون

گاو نفر فعفال در  5و  12گاو بود با  3522اوهای ماده که مانده گکردند. باقيتلیسه تولید مي 32و  15

 شدند.سناریوهای مختلف آمیزش داده مي

بینفي نااریفب خطفي توسفط ه برای صفات توسط روش بهترین پفیشهای ارثي برآورده شدارزش

های ارثي به صورت زیفر بیني ارزششدند. مدل مورد استفاده برای پیشبیني ميچندصفتي پیش تجزیه

 د:بو

 

بردار اثرات افزایشي  aسال(،  -فصل –بردار اثرات ثابت )گله bها، بردار فنوتیپ y در آن که

اثرات باقیمانده است.  eهای طرح برای اثرات ثابت و افزایشي و ترتیب ماتریسبه Zو  Xحیوان، 
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( برآورد 2222مادسن و جنسن، ) 1دی ام یوارزشهای اصالحي توسط آنالیز چند صفته توسط برنامه 

 شاخ  شایستگي کل براساس وزن اقتصادی صفات بدست آمد.  شده و متعاقباً

اده نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده یا عدم استف برای بررسي استراتژی: هاداده تجزیهسناریوها و 

 2سفطح از شفدت انتخفاب،  2سناریو شامل  2. سازی شدشبیهسناریو  2از انتقال جنین در مادر نرها، 

در شفدت انتخفاب  سطح نوع آمیزش و استفاده و عدم استفاده از انتقال جنین در مسیر مادر نرها بفود.

، 25ها به ترتیب مادر ماده ها ومسیر نر جوان، نر فعال، مادر نر 4یوانات انتخاب شده برای باال تعداد ح

س گاو در نظفر أر 4222و  222 ،12، 52ترتیب هس و برای شدت انتخاب پایین بأر 4322و  122، 5

. تعداد گوساله متولد شده در موقع اسفتفاده کفردن از انتقفال (2211)سورنسون و همکاران،  گرفته شد

گوسفاله  1و برای عدم اسفتفاده از انتقفال جنفین به ازای هر مادر نرها گوساله  4جنین برای مادر نرها 

تباری برای آمیزش حیوانات حداقل هم میزش تصادفي و آمیزش بادو نوع آ برای مادر نرها منظور شد.

صورت تصفادفي بفاهم آمیفزش در سناریوها استفاده شد. در آمیزش تصادفي حیوانات انتخاب شده به

. تبفاری بفین آنهفا کفم باشفدها بفه صفورتي بفود کفه هفمآمیزش کاندیدا ،داده شدند ولي در نوع دوم
سال انجفام  32مدت ( به2223و همکاران،  )پدرسن 2آداموتری سازی جمعیت توسط برنامه کامپیبیهش

 تکرار اجرا شد. 5هر سناریو در  و گرفت

خوني بفرای جمیعفت در تمفامي حیوانفات بعد از اجرای سناریوهای مختلف، متوسط ضرایب هم

رونفد  ،خفوني از سفال زایفشتکرار در هر سال بدست آمد و براساس تابعیت میانگین هفم 5ناشي از 

بفا اسفتفاده از  عوامفلبه شد. مقایسات آماری بین سناریوها و سطوح مختلف خوني جمعیت محاسهم

 انجام گرفت. SAS افزارتوسط نرم و آزمون دانکن آنالیز واریانس

 

 بحث و نتايج

ترین تغییرات دهد. بیشخوني برای سناریوهای مختلف را نشان ميتغییرات سالیانه هم 2جدول 

خابي است که شدت انتخاب باال و آمیزش تصادفي در کنار استفاده از خوني برای برنامه انتسالیانه هم

در هر سال برای این برنامه خوني . میزان افزایش هم(2را دارد )سناریو  نرهاانتقال جنین برای مادر 

تباری و انتخاب درصد باالی حیوانات برای چهار حداقل همبا . با استفاده از آمیزش بوددرصد  213/2

                                                             
1- DMU 

2- ADAM 
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ترین استفاده از انتقال جنین، کم (0)سناریو  و بدون (2)سناریو  با خابي )شدت انتخاب پایین(مسیر انت

(. اختالف بین تغییرات سالیانه 223/2و  212/2به ترتیب خوني بدست آمد )تغییرات سالیانه هم

قال جنین در استفاده از انت(. ˃25/2Pدار نبود )خوني این دو برنامه انتخابي از لحاظ آماری معنيهم

هنگام انتخاب درصد پایین حیوانات برای چهار مسیر انتخابي با نوع آمیزش تصادفي برای حیوانات 

برابر نسبت به عدم  21/2خوني به میزان سبب افزایش تغییرات سالیانه هم (3)سناریو  انتخاب شده

 گردیدتباری حداقل همبا استفاده از انتقال جنین و انتخاب درصد باالی حیوانات با نوع آمیزش 

 .(0)سناریو 
 

 خوني و خطای استاندارد برای سناریوهای مختلفتغییرات سالیانه هم -2جدول 

شماره  سناریو ها

 سناریو

 تغییرات 

 خونيهم

خطای 

 شدت انتخاب انتقال جنین آمیزش استاندارد

 تصادفي

 عدم استفاده برای مادر نرها
 a521/2 221/2 1 باال

 b331/2 232/2 2 پایین

 استفاده برای مادر نرها
 c213/2 122/2 3 باال

 d431/2 232/2 4 پایین

 تباریهمحداقل 

 عدم استفاده برای مادر نرها
 bde423/2 205/2 5 باال

 f223/2 213/2 0 پایین

 استفاده برای مادر نرها
 deg424/2 211/2 1 باال

 f212/2 212/2 2 پایین

 .(˂25/2P)داری دارند حروف مختلف تفاوت معني های باگروه
 

ان داده نش 1سازی در شکل سال شبیه 32مدت خوني برای تمامي سناریوها در همروند تغییرات 

تفاوت بین  بود.درصد  2/3کمتر از  12خوني برای تمامي سناریوها تا سال میانگین هم شده است.

در سال دهم به خوبي  تباریهمحداقل با ه نوع آمیزش هایي که آمیزش تصادفي دارند نسبت ببرنامه

شدت انتخاب باال( نسبت به بقیه سناریوها در تمامي  –انتقال جنین –)تصادفي 3سناریو شود. دیده مي

 رسیددرصد  5/22به  32خوني برای این سناریو در سال . میانگین هماشتخوني را دسالها باالترین هم

خوني مناسب نباشد. حداکثر مقدار هم ،خوني در جمعیتآور همتن اثرات زیانتواند به دلیل داشکه مي

 . نبودبیشتر  درصد 4/15 از برای سناریوهای دیگر
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 .سازيسال شبیه 03سناریو در مدت  8خونی براي روند تغییرات هم -1شکل 

 

مختلف و خوني برای سطوح مختلف نوع آمیزش، شدت انتخاب میانگین تغییرات سالیانه هم
آورده شده است. تفاوت تغییرات  3ها در جدول نراستفاده یا عدم استفاده از انتقال جنین برای مادر 

اما استفاده یا عدم استفاده  بود،( ˂25/2P)دار خوني برای نوع آمیزش و شدت انتخاب معنيسالیانه هم
استفاده از آمیزش  (.˃25/2P) خوني نداشتداری در تغییرات سالیانه هممعني اثراز انتقال جنین 

خوني بیشتری نسبت به آمیزش درصد تغییرات هم 43/02و  50ترتیب تصادفي و شدت انتخاب باال به
استفاده از انتقال جنین نسبت به حالت عدم استفاده،  تباری و شدت انتخاب پایین داشتند.حداقل همبا 

ترین تاثیر شدت انتخاب مختلف بیش .دادافزایش درصد  32/21خوني را به میزان تغییرات سالیانه هم

 .اشتترین تاثیر را دخوني و انتقال جنین کمرا در تغییرات سالیانه هم
 

 عواملخونی و خطاي استاندارد براي سطوح مختلف تغییرات سالیانه هم -0جدول 

 خطای استاندارد خونيتغییرات هم  عوامل

 شدت انتخاب
 a5122/2 2223/2 باال

 b3024/2 2225/2 ایینپ

 انتقال جنین
عدم استفاده از انتقال جنین برای 

 مادر نرها

a4232/2 2220/2 

استفاده از انتقال جنین برای مادر 

 نرها

a5102/2 2211/2 

 آمیزش
 a5121/2 2223/2 تصادفي

 b3005/2 2225/2 تباریهمحداقل 

 (˂25/2P)داری دارند های با حروف مختلف تفاوت معنيگروه
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در   تباریهمحداقل آمیزش با خوني برای آمیزش تصادفي نسبت به باال بودن نرخ تغییرات هم

 آمیزش( 2223هنریون و همکاران )( گزارش شده است. در تحقیق 2223تحقیق هنریون و همکاران )

این  نتایجتری داشت که نسبت به خوني کمدرصد هم 10تباری نسبت به آمیزش تصادفي هم با حداقل

در  .سازی باشدشرایط شبیه و دلیل تفاوت ساختار گلهتواند بهدلیل پایین بودن مي .بودتر تحقیق کم

این تحقیق اثر شدت انتخاب و انتقال جنین در کنار نوع آمیزش بررسي شده است اما در تحقیق 

نایرا و  ر بگذارد.تواند در نتایج تاثی( اثر نوع آمیزش بررسي شده که مي2223هنریون و همکاران )

، تغییرات (نااریب خطي و ژنومیکبیني )بهترین پیش( در دو معیار انتخابي مختلف 2212همکاران )

سازی سال شبیه 12خوني در مدت تغییرات هم .بررسي کردندرا تغییر نوع آمیزش ناشي از وني خهم

تخاب نادر و  32/1و  23/4ترتیب تباری در انتخاب ژنتیکي بهبرای آمیزش تصادفي و حداقل هم

تباری آمیزش تصادفي در مقایسه با آمیزش حداقل هم .درصد برآورد شده است 52/1و  45/2ژنومي 

 ترخوني بیشپذیری باال( درصد هم)برای وراثت 1/42پذیری پایین( و )برای وراثت 52ترتیب به

 .بوداین تحقیق  یددرص 51که نزدیک به برآورد  (2212 ،استاچوویکس و همکارانداشت )

خوني در موقع استفاده از انتقال جنین نسبت به عدم استفاده تغییرات همدرصدی  32/21افزایش 

در تحقیقات است )جیون و همکاران، شده درصد گزارش  5/22تا  3/13آن در این تحقیق در دامنه 

پدرسن و  ؛2211ان، سورنسون و همکار ؛2212زاده، قوی حسین ؛2221عبدالعظیم و اسچنل،  ؛1332

الزم کم شده  یهانرشود تعداد مادر ها باعث مينر. استفاده از انتقال جنین برای مادر (2211همکاران، 

در جمعیت شده و  انتخاب باال باعث افزایش آمیزش خویشاوندی شدت ،و شدت انتخاب باال رود

 خوني در جمعیت را باال ببرد.تواند هممي

مسیر انتخابي  4( نشان دادند که پیشرفت ژنتیکي در جمعیت از طریق 1352رندال و روبرتسون )

تری از نرها عنوان پدر گاوهای نر نسل بعد، گروه بیششود. یک گروه از نرها بهمختلف شناسایي مي

های باارزش به عنوان مادر نرهای نسل بعد و گروهي به عنوان پدر گاوهای نسل بعد، یک گروه از ماده

 شوند و هر مسیری شدت انتخاب متفاوتي دارند. نسل بعد انتخاب مي هایماده عنوان مادرها بهاز ماده

، پدر )نر فعال( شدت انتخاب موثر برای گاوهای هلشتاین آمریکا برای مسیر پدر پدران آینده

 21/2د(، درص 1/2) 00/2ترتیب آینده به هایدهآینده و مادر ما نرهای، مادر )نر جوان( مادران آینده

ها درصد( و برای گاوهای هلشتاین کاستاریکا این ارزش 24) 31/2درصد( و  4) 11/2درصد(، 3)

درصد( گزارش شده است  23) 23/2درصد( و  4) 14/2درصد(،  10) 43/1درصد(،  2) 2/1ترتیب به
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چهار  میانگین شدت انتخاب در این تحقیق برای(. 2224وارگاس و ون آرندونک،  ؛1331ویگانز، )

های آینده مسیر پدر مادران آینده )نر جوان(، پدر پدران آینده )نر فعال(، مادر نرهای آینده و مادر ماده

، 14/2، 30/2و برای شدت انتخاب پایین  420/2، 52/2، 2/2، 52/2ترتیب در شدت انتخاب باال به

تحقیق بر روی موش توسط خوني برای شدت انتخاب باال در افزایش تغییرات همبود.  423/2، 21/2

با کاهش  42/2تا  25/2خوني از ( گزارش شده است. افزایش تغییرات هم1312هانراهان و همکاران )

دیده نیز  (1335)کوئینتون و اسمیث  در تحقیقاتسال انتخاب  12تعداد حیوانات انتخاب شده بعد از 

انتخاب شده در غییر تعداد حیوانات تاثر در  33/42به  01/23از  25خوني در سال تغییرات هم شد.

 .ه است( گزارش شد1334تحقیق ویالنوا و همکاران )

مختلف را  عواملسازی در سطوح سال شبیه 32خوني جمعیت برای روند هم 4و  3، 2 هایشکل

(. در 2)شکل  شتخوني را داترین همها بیششدت انتخاب باال در تمامي سال دهند.نشان مي

به حداکثر مقدار خود  آخرتر بوده و در سال خوني بین دو شدت انتخاب کمتفاوت هم های اولیهسال

و در سال  24/2و  1/2ترتیب خوني برای شدت انتخاب باال و پایین در سال سوم بههممیزان . رسید

تفاوت بین دو شدت انتخاب در اواخر دهه اول )سال دهم(،  .بوددرصد  4/3و  0/14ترتیب به آخر

 ،. بنابراینبوددرصد  2/5و  31/3، 33/2ترتیب ام( بهدوم )سال بیستم( و دهه سوم )سال سيدهه 

خوني تواند همتر در طوالني مدت مياستفاده از حیوانات برای چهار مسیر انتخابي با درصد کم

معیت خوني جها در کاهش همنرانتقال جنین در مادر  استفاده نکردن تر افزایش دهد.جمعیت را بیش

استفاده از انتقال جنین  . در موقعشودها استفاده ميموثر است اما برای افزایش پیشرفت ژنتیکي در گله

 .داشتوجود ن یدارشود اما تفاوت معنيخوني در جمعیت دیده ميافزایش هم ،هانربرای تمامي مادر 

ا عدم استفاده از انتقال جنین خوني بین دو حالت استفاده یمشابه نوع شدت انتخاب، افزایش تفاوت هم

خوني در دو حالت تا سال دوم صفر بوده . تفاوت بین همرسیددر سالهای آخر به حداکثر مقدار خود 

از صفر درصد در سال  را خونيهم ،استفاده از انتقال جنین (.3)شکل  رسید 11/2و در سال آخر به 

خوني از صفر ت عدم استفاده انتقال جنین، همام رساند اما برای حالدرصد در سال سي 23/13اول به 

خوني جمعیت تا سال هشتم در موقع استفاده از آمیزش حداقل متوسط هم .رسیددرصد  32/12به 

. شیب اشتاما برای آمیزش تصادفي از سال سوم روند رو به افزایش د .(4)شکل  بود تباری صفرهم

. متوسط بودتباری حداقل همبا تر از آمیزش خوني برای آمیزش تصادفي بیشافزایش میانگین هم

. بوددرصد  21/3و  34/14ترتیب تباری بهخوني در سال آخر برای آمیزش تصادفي و حداقل همهم
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اما در  بودن درصد 12سال باالتر از  32تباری در مدت حداقل همبا خوني برای آمیزش متوسط هم

درصد  12خوني جمعیت باالتر از بعد میانگین همبه  22موقع استفاده از آمیزش تصادفي از سال 

 .گردید

 

 سازيسال شبیه 03خونی براي سطوح مختلف نوع شدت انتخاب در مدت روند تغییرات هم -2شکل 

 

 

 سازيسال شبیه 03خونی براي سطوح مختلف انتقال جنین در مدت روند تغییرات هم -0شکل 
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 سازيسال شبیه 03طوح مختلف نوع آمیزش در مدت خونی براي سروند تغییرات هم -4شکل 

 

در موقع استفاده از انتقال جنین و شدت ( 25)سال شبیه سازی  آخرخوني در سال میزان هم

درصد گزارش شده )ویالنوا و  23درصد و برای شدت انتخاب پایین  45تر از بیشانتخاب باال 

و شدت انتخاب  12برای شدت انتخاب باال ) نتایج تحقیق حاضر تر ازاست که بیش (1334همکاران 

در این تحقیق برای چهار  .دلیل تفاوت در شدت انتخابي باشدتواند بهميو  است (درصد 4/1پایین 

فقط برای ( 1334گروه انتخابي شدت انتخاب مدنظر قرار گرفته اما در تحقیق ویالنوا و همکاران )

 ت انتخاب در این تخقیق با تحقیق حاضر متفاوت بود.یر بوده و مقدار شدها شدت انتخاب متغماده

 52/1تغییری نداد ) 12خوني جمعیت را در سال استفاده از انتقال جنین نسبت به عدم استفاده آن، هم

(. 2221درصد افزایش داد )عبدالعظیم و اسچنل،  21/5درصد به  2/4درصد( اما در آخر دهه دوم از 

درصد و استفاده از آمیزش  12تباری به همبا حداقل سال آمیزش  15 خوني جمعیت بعد از استفادههم

ني در دو نوع آمیزش تصادفي و خوافزایش تفاوت بین همدرصد رسید.  45تصادفي به باالتر از 

( گزارش شده است که مشابه با 2212همکاران )در تحقیق هلي و  ،هاتباری با افزایش سالل همحداق

 . بودنتایج این تحقیق 

تباری تباری این است که آمیزش حداقل همدلیل تفاوت برای دو نوع آمیزش تصادفي و حداقل هم

آمیزش تصادفي و  2از نسل تباری آمیزش حداقل هم( 4اندازد )شکل خوني را به تاخیر ميشروع هم

خوني دلیل دیگر این است که افزایش نرخ هم .کندخون مياز نسل سوم شروع به تولید حیوانات هم



 و همکاران فرجي آروقادي ه

931 

متفاوت بودن مقدار  (.2223ن، اتباری با سرعت پایین است )هنریون و همکارحداقل همبا در آمیزش 

تواند ناشي از متفاوت بودن اندازه جمعیت خوني در این تحقیق با نتایج قبلي ميعددی تغییرات هم

ت، پارامترهای متفاوت سازی، نوع انتخاب، معیار انتخابي متفاوهای شبیهسازی شده، تعداد سالشبیه

 سازی باشد.سازی صفات، اهداف اصالحي در نظر گرفته شده برای شبیهمورد استفاده برای شبیه

 

 گيري كلينتيجه

تباری به همراه شدت انتخاب پایین بفا و بفدون حداقل همبا این تحقیق، اثر استفاده از آمیزش در 

نتایج  و قرار گرفتآزمایش  مورد سازی تصادفيه از شبیهاستفاده از انتقال جنین در مادر نرها با استفاد

نشان داد که استفاده از آمیزش تصادفي با شفدت انتخفاب بفاال و اسفتفاده از انتقفال جنفین، تغییفرات 

تبفاری و شفدت انتخفاب پفایین بفدون حداقل هفمبا خوني در جمعیت را نسبت به حالت آمیزش هم

تباری و انتخاب بفاالی حیوانفات در حداقل همبا . استفاده از آمیزش برداستفاده از انتقال جنین باال مي

اما استفاده  ،داشتدار خوني، اثر معنيدر کاهش تغییرات هم ،چهار مسیر انتخابي )شدت انتخاب پایین(

. داشفتخفوني نداری در تغییفرات هفمخوني جمعیت، تفاثیر معنفيرغم افزایش همبه از انتقال جنین 

عیت در کنفار و شدت انتخاب باال برای باال بردن پیشرفت ژنتیکي جم نینفاده از انتقال جاست ،بنابراین

بفا هفا بفه همفراه آمیفزش نفرتر مادر یا استفاده از انتقال جنین برای تعداد کمتباری داقل همآمیزش ح

جمعیفت خفوني در خوني و به دنبال آن از اففت ناشفي از هفمتواند از افزایش همتباری ميحداقل هم

 .جلوگیری کند
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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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