
 

 

 بررسی اثر انتخاب ژنومی افراد بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری 

 2، جعفش یذی1صادُ ، سعیذ خلج*1عثاع هَرى  

 (Moazzen@iau-saveh.ac.ir) آصاد اسالهی، ٍاحذ ساٍُ، گشٍُ علَم داهی، ساٍُ، ایشاى داًطگاُ -1
 داًطگاُ آصاد اسالهی، ٍاحذ ساٍُ، گشٍُ داهپضضکی، ساٍُ، ایشاى -2

 چکیذه

سایج ّذف اص اًجام ایي تحقیق، تشسسی اثش اًتخاب طًَهی افشاد تش پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی ٍ هقایسِ آى تا یک تشًاهِ 

تذیي هٌظَس اص ضثیِ ساصی تصادفی کاهپیَتشی استفادُ . سال هَسد تشسسی قشاس گشفت 25پیطشفت طًتیکی دس طَل . آصهَى ًتاج تَد

ٍ یک جوعیت گاٍ ضیشی تا استفادُ اص ًشم افضاس تشًاهِ ًَیسی ٍیظٍال تیسیک طشاحی ٍ استشاتظی ّای هَسد ًظش تش سٍی آى 

تشًاهِ آصهَى ًتاج گاٍّای ضیشی تذٍى استفادُ اص  -1هَسد هقایسِ دس ایي تحقیق عثاست تَدًذ اص ّای  استشاتظی. اعوال گشدیذ

دس استشاتظی اًتخاب تش اساع طًَم . تشًاهِ اًتخاب تش اساع طًَم کاهل تذٍى اًجام تشًاهِ آصهَى ًتاج -2اطالعات طًَهی افشاد 

ًذ ٍ تٌْا تش اساع اطالعات طًَهی ٍ اسصش اصالحی طًَهی کِ دس تذٍ کاهل، حیَاًات تذٍى ایٌکِ ٍاسد تشًاهِ آصهَى ًتاج ضَ

ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ استفادُ اص تشًاهِ اًتخاب تش اساع طًَم . گشفتٌذ تَلذ دس دستشع تَد، هَسد اًتخاب ٍ آهیضش قشاس 

 .گشددک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج هیتشاتش ًسثت تِ ی 88/3کاهل هٌجش تِ افضایص پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی تِ هیضاى 

 اًتخاب طًَهی، پیطشفت طًتیکی، آصهَى ًتاج، گاٍ ضیشی :واژه های کلیذی

 

 مقذمه

 اًتخاب ٍ ضٌاسایی جوعیت هیاًگیي اص تاالتش طًتیکی ظشفیت داسای حیَاًات کِ است ایي ّذف دام، ًظاد اصالح ّای تشًاهِ دس

 اًتخاب ٍالذیي دس اص حاصل ًتاج طًتیکی ظشفیت کِ است ایي اًتظاس لزا .ضَد استفادُ ذتع ًسل ٍالذیي عٌَاى تِ آًْا اص ٍ ضذُ

 ایي هَلکَلی طًتیک  اخیش ّای پیطشفت (.1997کاهشٍى، )ضًَذ هی اًتخاب تصادفی طَس تِ ٍالذیي کِ تاضذ حالتی اص تیص ضذُ

 تش طًَهی اًتخاب تاثیش ّای جٌثِ هطالعِ سٍ ایي اص تاضین، داضتِ اختیاس دس سا افشاد طًتیکی ًقطِ کِ است آٍسدُ ٍجَد تِ سا اهکاى

 ّش چٌذ کِ .سسذ هی ًظش تِ ًاپزیش اجتٌاب ٍ ضشٍسی اهشی ای هضسعِ ّای دام ًظادی اصالح ّای استشاتظی دس طًتیکی پیطشفت

 تاالیی ّضیٌِ اًتخاب ّای تشًاهِ دس استفادُ هٌظَس تِ ضیشی گاٍ جوعیت یک دس حیَاًات تواهی طًَهیک اصالحی اسصش تشآٍسد

اهیذٍاس تَد کِ تا افضایص قاتل تَجِ پیطشفت طًتیکی، افضایص دقت اًتخاب ٍ کاّص فاصلِ ًسل دس ًتیجِ اًتخاب  تَاى هی اها داسد

اًتخاب طًَهی افشاد تش ّذف اص اًجام ایي تحقیق، تشسسی اثش (. 2011هک ّیَج ٍ ّوکاساى، )ّا جثشاى ضَد طًَهی، ایي ّضیٌِ

 .تاضذ پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی ٍ هقایسِ آى تا یک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج هی

  



 

 

 ها مواد و روش

ساصی تصادفی دس ایي تحقیق تِ هٌظَس تشسسی استفادُ اص اطالعات طًَهیکی تش پیطشفت طًتیکی گاٍّای ضیشی اص سٍش ضثیِ 

تشًاهِ  -1دٍ استشاتظی طشاحی ٍ هَسد هقایسِ قشاس گشفت کِ ضاهل . کاهپیَتشی، تا تِ کاسگیشی تشًاهِ ٍیظٍال تیسیک استفادُ ضذ

تشًاهِ اًتخاب تش اساع طًَم کاهل تذٍى اًجام  -2 (TBV)آصهَى ًتاج گاٍّای ضیشی تذٍى استفادُ اص اطالعات طًَهی افشاد

دس ضثیِ ساصی صفت فشض گشدیذ کِ ایي صفت تٌْا ًاضی اص اثش طًتیک افضایطی ٍ اثش . ضذ هی (WGBV) تشًاهِ آصهَى ًتاج

 .تشای ضثیِ ساصی هقادیش طًتیکی ٍ فٌَتیپی اص هذلی تِ ضشح صیش استفادُ ضذ. هحیطی هی تاضذ
Yij=µ+ai+eij 

تشای ضثیِ ساصی سکَسدّا اص هقادیش فشضی استفادُ . اضذاثش عَاهل تاقی هاًذُ هی ت eijاثش طًتیکی افضایطی ٍ  aiکِ دس ایي هذل  

 .دس ًظش گشفتِ ضذ 25/0ّوچٌیي ٍساثت پزیشی صفت . گشدیذ

 ساختاس جوعیت

ضذ ٍ جْت جلَگیشی اص تْشُ طًتیکی اضافی ًاضی اص سضذ جوعیت، ساع گاٍ ضیشی دس ًظش گشفتِ  10000اًذاصُ جوعیت تشاتش 

 5تا  1تشای دٍسُ ضیشٍاسی . تشای ثاتت ًگِ داضتي تعذاد گاٍّای ضیشی اص حزف استفادُ گشدیذ. ایي اًذاصُ ثاتت دس ًظش گشفتِ ضذ

ساع گاًٍش  20ّشسالِ (. 1983ّاًسي ٍ ّوکاساى، )دس ًظش گشفتِ ضذ 1ٍ  34/0، 29/0، 26/0، 22/0ًسثت حزفی تِ تشتیة تشاتش

دسصذ  50ّش سال . ساع دس ًظش گشفتِ ضذ 10ضذ ذُ استفادُ ضذ ٍ تعذاد گاٍّای ًش فعال کِ جْت ایجاد ًسل آیٌجَاى آصهَى 

دس استشاتظی اًتخاب تش اساع طًَم کاهل، . گاٍ ًشجَاى تَلیذ ضذ 20تْتشیي گاٍّای فعال تا تْتشیي گاٍّای هادُ تالقی ًوَدُ ٍ 

الحی طًَهی کِ دس تذٍ تَلذ دس حیَاًات تذٍى ایٌکِ ٍاسد تشًاهِ آصهَى ًتاج ضًَذ ٍ تٌْا تش اساع اطالعات طًَهی ٍ اسصش اص

سال اٍل  5سال اداهِ یافت ٍ دس  25دس ایي تحقیق ضثیِ ساصی تِ هذت . گشفتٌذ دستشع تَدُ است هَسد اًتخاب ٍ آهیضش قشاس 

دس ّش دٍ استشاتظی رکش ضذُ  تشتشی طًتیکی دس گاٍّای ضیشدُ هَسد تشسسی ٍ . ضثیِ ساصی اسصیاتی طًتیکی ٍ اًتخاب اًجام ًطذ

تشتشی طًتیکی . تاس تکشاس گشدیذ ٍ ًتایج تشای توام تکشاسّا هیاًگیي گیشی ضذ 25دس ایي تحقیق ضثیِ ساصی . قایسِ قشاس گشفته

تش پیطشفت طًتیکی دس استشاتظی پایِ دس کِ اص اطالعات طًَهیکی استفادُ ضذُ تَد تِ صَست ًسثت پیطشفت طًتیکی دس استشاتظی 

 .ّش سال هحاسثِ گشدیذ

 نتایج و بحث

ًسثت تِ استشاتظی پایِ  تشای  استفادُ اص اطالعات طًَهیکی دس کل افشاد هیضاى پیطشفت طًتیکی تِ صَست دسصذ تشتشی استشاتظی

ًتایج تشتشی طًتیکی تیي سال ّای یاصدّن تا تیست ٍ پٌجن . ّش سال هحاسثِ ضذ ٍ تِ صَست هیاًگیي کل تکشاسّا گضاسش گشدیذ

علت ایي اهش عذم اًجام اًتخاب طًتیکی تا سال پٌجن ٍ ضشٍع آى اص سال ضطن است ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ . ذاًتخاب گضاسش گشدی

تشای جایگضیٌی گاٍّای ضیشدُ فعلی تا حیَاًات ًسل آیٌذُ حذاقل یک فاصلِ ًسلی الصم است تٌاتشایي گضاسش تشتشی طًتیکی اص 

داد کِ استفادُ اص تشًاهِ اًتخاب تش اساع طًَم کاهل ٍ تذٍى اًجام تشًاهِ  ًتایج ایي تحقیق ًطاى. سال یاصدّن دس ًظش گشفتِ ضذ

دسصذ تشتشی طًتیکی  1جذٍل . گشدددسصذی ًسثت تِ یک تشًاهِ سایج آصهَى ًتاج هی 94/193آصهَى ًتاج تاعث پیطشفت طًتیکی 

 ّوچٌیي. دّذ دس گاٍّای ضیشدُ ًطاى هیاستشاتظی اًتخاب تش اساع طًَم کاهل سا ًسثت تِ استشاتظی هعوَل آصهَى ًتاج سا 

ّای یاصدّن تا تیست ٍ پٌجن  سًٍذ طًتیکی صفت تَلیذ ضیش سا دس گاٍّای ضیشدُ دس دٍ استشاتظی تشسسی ضذُ تیي سال 1ًوَداس 

 یطشفت تِ طَس کلی ًتایج حاصل اص ایي تحقیق ًطاى داد کِ استفادُ اص تشًاهِ اًتخاب طًَهی هٌجش تِ افضایص پ. دّذ ًطاى هی



 

 

اغلة تحقیقات گزضتِ دس خصَظ تاثیش اًتخاب تش اساع اطالعات . طًتیکی تِ هیضاى قاتل تَجِ دس گاٍّای ضیشدُ هی ضَد

داد کِ گٌجاًذى اطالعات فٌَتیپی تِ  ًطاى هی( 2011)ًتایج تحقیق هک ّیَج ٍ ّوکاساى . طًَهی ًیض هَیذ ایي هَضَع هی تاضذ

. ضَد هی BLUPگاٍّای هادُ تاعث سِ تشاتش ضذى پیطشفت طًتیکی ًسثت تِ یک سٍش هعوَل  ّوشاُ استفادُ اص ساختاس طًَتیپی

گضاسش کشد کِ استفادُ اص اطالعات طًَهیکی دس هقایسِ تا یک تشًاهِ آصهَى ًتاج  تاعث پیطشفت طًتیکی سِ تا چْاس ( 2006)ضفش 

دس تحقیقی کِ تش سٍی جوعیت گاٍّای ضیشی ایشًذ  (2008)سًَسَى ٍ ّوکاساى . تشاتشی دس گاٍّای ضیشی کاًادا ضذُ است

دسصذ ًسثت تِ  50اًجام دادًذ گضاسش کشدًذ کِ استفادُ اص اًتخاب طًَهی دس گاٍّای ًش تاعث افضایص پیطشفت طًتیکی تِ هیضاى 

 . ضَد یک تشًاهِ هعوَل آصهَى ًتاج هی
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(TBV)y = 117.4x - 1242. 

R² = 0.999 

(WGBV)y = 217.8x - 1853. 

R² = 0.999 
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