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چکیده
بهمنظور بررسی تاثیر افزایش بازده باروری بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری از یک شبیه سازی تصادفی استفاده گردید .برای این منظور
یک جمعیت گاو شیری شامل ده هزار گاو شیری مطابق ساختار واقعی جمعیت گاو شیری در پنج شکم زایش مختلف در قالب یک برنامه
آزمون نتاج شبیه سازی شد و سپس میزان پیشرفت ژنتیکی در طول  25سال انتخاب در سه بازده آبستنی  40 ،30و  50درصد مورد مطالعه
قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش بازده آبستنی از  30به  50درصد پیشرفت ژنتیکی در مسیر گاوهای نر فعال ،گاوهای نر جوان و
مادران گاوهای نر جوان به ترتیب  2/33 ،1/98و  2/54درصد افزایش مییابد .همچنین افزایش بازده آبستنی باعث پیشرفت ژنتیکی قابل
توجهی به میزان  10/2درصد در مسیر گاوهای شیرده میگردد .تجزیه رگرسیون نشان داد که به ازای هر یک درصد افزایش بازده آبستنی
میزان برتری ژنتیکی به میزان  0/51±0/04درصد در مسیر گاوهای شیرده افزایش مییابد .افزایش بازده آبستنی تاثیری بر افزایش شدت
انتخاب در مسیر گاوهای نر فعال و جوان ندارد و پیشرفت حاصله به طور غیرمستقیم از پیشرفت ژنتیکی گاوهای ماده حاصل میگردد .بازده
آبستنی باعث افزایش جزئی شدت انتخاب در مسیر مادران گاوهای نر میشود لذا پیشرفت ژنتیکی در این مسیر نیز اندک است .برخالف
سه مسیر قبل افزایش بازده آبستنی باعث افزایش قابل توجه شدت انتخاب و همچنین کاهش فاصله نسلی گردیده و پیشرفت قابل توجهی
را ایجاد مینماید.
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مقدمه
عملکرد تولید مثلی یک گله گاو شیری میتواند بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری تاثیر گذار باشد .یکی از
مهمترین شاخصهای تولید مثلی گلههای گاو شیری بازده باروری است که طبق تعریف عبارت از نسبت تعداد
گاوهای آبستن شده بر تعداد کل گاوهای تلقیح شده میباشد .افزایش بازده باروری با افزایش عملکرد تولید مثلی
گاوهای شیری باعث افزایش تعداد گوسالههای تولیدی در هر سال شده و متعاقبا با تاثیر بر نسبت افراد انتخاب
شده میتواند بر عملکرد برنامه آزمون نتاج تاثیر بگذارد .همچنین بازده آبستنی با کاهش سن زایش گاوهای شیری
باعث کاهش فاصله نسلی شده و میتواند باعث افزایش پاسخ انتخاب گردد.
بررسیهای انجام شده توسط محققین نشان میدهد که عملکرد تولیدمثلی گلههای گاو شیری در طول چند دهه
اخیر به شکل نگران کنندهای کاهش یافته است ( 6 ،3و  .)9طبق آمار انتشار یافته توسط مرکز  DHIآمریکا در سال
 2008تعداد روزهای باز در گلههای گاو شیری بین  149تا  165روز بوده است ( .)2طبق تحقیقات انجام گرفته
تعداد روزهای باز و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی در گلههای گاو هلشتاین از 124روز و  1/91تلقیح در سال
 1976به  168روز و  2/94تلقیح در سال  1999افزایش یافته است ( .)10این امر بدین معنی است که بازده باروری
در دوره مورد بررسی از مقدار  52درصد به  35درصد کاهش یافته است .بررسی اطالعات  471742راس گاو
هلشتاین شکم اول نشان داد که میانگین و انحراف معیار صفات روزهای باز ،فاصله گوسالهزایی و تعداد تلقیح به
ازای آبستنی به ترتیب معادل 133±75روز 413±75 ،روز و  2/24±1/53تلقیح میباشد ( .)8تحقیقات انجام گرفته
بر روی  362512تلیسه در  2668گله نشان داد که متوسط بازده باروری در تلیسهها برابر  57درصد میباشد (.)6
کاهش عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری باعث کاهش روند پیشرفت ژنتیکی در نسلهای آینده از طریق
کاهش گوساله تولیدی خواهد شد .با توجه به کاهش چشمگیر صفات تولید مثلی الزم است تا بررسی گردد
این کاهش چه تاثیراتی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری خواهد داشت .هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر
کاهش بازده باروری بر پیشرفت ژنتیکی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری با استفاده از یک شبیه سازی تصادفی
میباشد.
مواد و روشها
در این تحقیق بهمنظور بررسی تاثیر بازده باروری بر پیشرفت ژنتیکی و عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین
از روش شبیه سازی تصادفی 1استفاده شد .برای کدنویسی برنامه از نرم افزار برنامه نویسی ویژوال بیسیک استفاده
شد .در این روش ابتدا یک جمعیت الکترونیک از گاوهای شیری هلشتاین شبیه سازی شده و سپس با تغییر میزان
بازده باروری تاثیر آن بر پیشرفت ژنتیکی و سایر پارامترهای مورد نظر ارزیابی گردید.
1- Stochastic Simulation
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شبیه سازی صفت تولید شیر
بهمنظور شبیه سازی صفت تولید شیر از مدل یک استفاده شد .در این مدل اجزای متعددی مانند گروه مدیریتی
( ،)mارزش ژنتیکی افزایشی ( ،)aاثر دوره شیرواری ( )pو اثر باقیمانده ( )eدر نظر گرفته شد .بنابراین برای  iامین
حیوان ماده که رکورد فنوتیپی تولید شیر آن با  yiنشان داده میشود مدل مورد نظر به صورت زیر بود.
)yi = mi + pi+ ai + ei (1

ارزش فنوتیپی کل به صورت  40درصد مربوط به اثرات ثابت و  60درصد عوامل تصادفی در نظر گرفتهشد.
از  40درصد مربوط به اثرات ثابت  22درصد مربوط به اثرات گله و  6درصد برای اثر سال و مابقی اثرات ثابت
شامل فصل زایش و شکم زایش بود که 12درصد در نظر گرفته شد .اثرات ثابت شامل گروه مدیریتی و دوره
زایش بود .گله ،سال و فصل به عنوان زیر گروههای مدیریتی در نظر گرفته شد .مقادیر مربوط به گله با استفاده
از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس (2انحراف معیار فنوتیپی کل صفت شیر)×  0/22بدست آمد و سپس
به طور تصادفی به حیوانات گروه پایه اضافهگردید .انحراف معیار فنوتیپی کل صفت شیر معادل  1000کیلوگرم
در نظر گرفته شد ( .)1در طی شبیه سازی هر تلیسه در گلهای مشابه گله مادرش در نظر گرفتهشد .در این شبیه
سازی هر دو ماه به عنوان یک فصل در نظر گرفته شد که از دی ماه آغاز شد و مقادیر آنها به کیلوگرم به ترتیب
 43 ،-318 ،-158 ،68 ،179و  187کیلوگرم در نظر گرفته شد .برای اثر دوره شیرواری مقدار  -249کیلوگرم به
رکورد دوره اول و مقدار  249کیلوگرم به رکوردهای بعدی اضافه گردید .اثر سال با استفاده از توزیع نرمال با
میانگین صفر و واریانس (2انحراف معیار فنوتیپی کل صفت شیر) ×  0/06بدستآمد .عوامل تصادفی 60درصد
واریانس فنوتیپی را تشکیل دادند ( .)6واریانس ژنتیکی افزایشی و واریانس باقی مانده از طریق فرمولهای  1و 2
به شرح زیر محاسبه شد.
[]1
[]2

[(2انحراف معیار فنوتیپی کل صفت شیر) × ( × )0/6وراثت پذیری صفت] = واریانس ژنتیکی افزایشی
[(2انحراف معیار فنوتیپی صفت شیر) × (( × )0/6وراثت پذیری صفت  = ])1 -واریانس باقی مانده

ارزیابی ژنتیکی
اثرات افزایشی ژنها با استفاده از مدل دام پیش بینی شد .بر اساس مدل شبیه سازی ،مدل کلی برای تجزیه و
تحلیل در فرم ماتریسی به صورت زیر بود.
y =Xb + Zu + e

که  bبردار اثرات ثابت u ،بردار اثرات ژنتیکی تصادفی افزایشی و  Xو  Zماتریس مشاهدات مربوط به اثرات
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ثابت و تصادفی میباشد .بعالوه  V= бA2 ZAZ′+Iбe2بود که  бA 2واریانس ژنتیکی افزایشی و  Aبیانگر ماتریس
خویشاوندی حیوانات است .ماتریس قطری  Iбe2نشاندهنده واریانس اثرات باقیمانده است و بیانگر ماهیت عناصر
 eاست که به طور مستقل با توزیع ( ,бe2 N(0شبیه سازیشدند .اثرات ژنتیکی افزایشی  uبا فرض این که صفت
شیر تحت تاثیر تعداد زیادی جایگاه ژنی است شبیه سازی شدند.
شبیه سازی نتاج
هر والد نیمی از ژنهای خود را به طور تصادفی به نتاجش منتقل میکند .ژنوتیپ نتاج بر اساس گامتهایی که
به طور تصادفی از والدین منشا میگیرند ایجادگردید .ارزش اصالحی نتاج برای پلی ژنها ( )goاز میانگین ارزش
اصالحی پلی ژنهای والد نر ( )gsو والد ماده ( )gdبه اضافه اثر نمونه گیری مندلی ( )gmsبدستآمد.
1
1
gs  gd  gm
2
2

go

اثر نمونه گیری مندلی به این سبب ایجاد میگردد که هر والد نیمی از ژنهای خود را به طور تصادفی به نتاجش
منتقل میکند .به دلیل این که ژنها به طور تصادفی از والدین به نتاج منتقل میشوند بنابراین انتظار میرود که
متوسط اثر نمونه گیری مندلی برای تعداد زیادی از فرزندان برابر صفر باشد .واریانس اثر نمونه گیری مندلی که
ناشی از تفاوت اثر نمونه گیری مندلی بین افراد میباشد با استفاده از فرمول زیر بدستآمد (.)3
º 2
»¼V go

در این فرمول  Fsو  Fdضریب همخونی والد نر و ماده و

2
V go

1ª 1
1  Fs  Fd
2 «¬ 2

واریانس ژنتیکی اولیه در یک جمعیت قبل از

انتخاب میباشد .با توجه به ماهیت اثر نمونه گیری مندلی که از توزیع نرمال با میانگین صفر و
تبعیت میکند با استفاده از توزیع)

2
,N(0
V gms

2
V gms

2
V gms
واریانس

شبیه سازیگردید.

ساختار جمعیت
اندازه جمعیت برابر  10000راس گاو شیری در نظر گرفتهشد و جهت جلوگیری از پیشرفت ژنتیکی اضافی
ناشی از رشد جمعیت ،این اندازه ثابت بود .برای ثابت نگه داشتن تعداد گاوهای شیری از حذف استفاده شد و
تعداد مناسب تلیسه جهت جایگزینی گاوهای ماده حذف شده ،در هر سال استفاده شد .پنج دوره شیرواری با
نسبتهای ثابت بر اساس ساختار جمعیت گاو شیری هلشتاین در نظر گرفته شد به طوری که به ترتیب جمعیت
شامل  3300گاو شکم اول 2600 ،گاو شکم دوم 1900 ،گاو شکم سوم 1400 ،گاو شکم چهارم و  800گاو شکم
پنجم بود .حیوانات بعد از شکم پنجم از جمعیت حذف میشدند .برای این منظور برای دوره شیرواری  1تا 5
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نسبت حذفی به مقدار  0/34 ،0/29 ،0/26 ،0/22و  1به کار گرفته شد ( .)1برای ایجاد گاوهای جدید جایگزین
لیست کامل مادهها در نظر گرفته شده و سن مناسب جهت آمیزش کنترل شد .سن پایه اولین تلقیح  14ماهگی در
نظر گرفته شد .حیوانات ماده میتوانند نتاج نر و یا ماده تولید کنند .درگاو شیری معموال  51تا  54درصد نتاج نر
و بقیه ماده هستند .بهمنظور انجام شبیه سازی برنامه در چرخههای ماهانه تکرار شد .وقتی تلیسه به سن  14ماهگی
میرسید با گاو نری که به طور تصادفی از لیست گاوهای نر فعال و یا گاوهای نر جوان انتخاب میشد آمیزش داده
میشد .احتمال آبستن شدن حیوان بر اساس بازده تشخیص فحلی و بازده آبستنی تعیین میشد .در سیکل ماهانه
بعدی مجددا حیوان مورد بررسی قرار میگرفت و در صورت آبستن بودن وارد ماه دوم آبستنی میشد و در غیر
اینصورت مجددا با یک گاو نر آمیزش داده میشد .عالوه براین نسبت حذفی برای تبدیل یک تلیسه به گاو شکم
اول در نظر گرفته میشد .با تغییر بازده باروری تعداد تلیسه تولیدی ساالنه نیز تغییر مییافت و بنابراین بر این
اساس نسبت حذفی جهت تبدیل یک تلیسه به گاو شکم اول نیز تغییر مییافت .طول دوره آبستنی  9ماه در نظر
گرفته شد .اگر تلیسه نتاج نر تولید میکرد یک رکورد جدید برای آن تولید میشد و تلیسه به دوره زایش اول منتقل
میشد .اگر نتاج ماده تولید میکرد باز هم رکورد جدیدی برای آن ایجاد و به دوره زایش اول منتقل میشد و عالوه
بر آن نتاج ماده جدید به لیست حیوانات ماده که در برنامه نگهداری میشد اضافه شده و برای شبیه سازی بعدی
در نظر گرفته میشد .چرخه ماهانه برای آمیزش گاوهای شیرده نیز به همین منوال مورد استفاده قرار میگرفت.
هرساله  21راس گاونر جوان آزمون میشد و تعداد گاوهای نر فعال که جهت ایجاد نسل آینده استفاده
میشدند  10راس بود .هر سال 50درصد بهترین گاوهای فعال با بهترین گاوهای ماده تالقی نموده و  21گاو
نرجوان تولید نمودند .برای تولید یک گاو نر جوان ابتدا بهترین ماده از جمعیت گاوهای شیرده انتخاب و سپس بر
اساس احتمال حذف مربوط به دوره شیرواری ،برنامه تصمیم میگرفت که حیوان ماده بماند و یا حذف گردد .اگر
حیوان ماده باقی میماند به طور تصادفی با حیوان نری که مربوط به  50درصد باالی حیوانات نر فعال است تالقی
داده میشد .نر بعدی با تکرار این چرخه پس از طراحی مناسب ترین ماده بعدی تولید میگردید.
در تحقیق حاضر در  5سال اول شبیه سازی بدون ارزیابی ژنتیکی انجام گرفت تا جمعیت به ساختار مورد
نظر برسد .از سال ششم به بعد ارزیابی ژنتیکی انجام شد و حیوانات بر مبنای ارزش اصالحی برآورد شده در
قالب یک برنامه آزمون نتاج مورد انتخاب ژنتیکی قرار گرفتند .برای انجام انتخاب ،برنامه همیشه از ارزشهای
اصالحی برآورد شده استفاده مینمود .انتخاب اول زمانی الزم بود که گاوهای نر منتخب برای ایجاد گاوهای نر
جوان آینده انتخاب میشدند .با انتخاب 50درصد تمام گاوهای نر فعال بر اساس ارزش اصالحی برآورد شده شان
این امر انجام میگرفت .همچنین انتخاب زمانی که لیست گاوهای فعال هرساله تنظیم میشدند ،جهت انتخاب
باالترین و بهترین گاوهای فعال در هر سال الزم بود .حیوانات نر هر سال ارزیابی میشدند که شامل حیوانات نر
فعال سالهای گذشته و گاوهای نر جوان درحال تائید میباشد .نهایتا انتخاب زمانی که مادران دامهای نر انتخاب
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میشدند از طریق مرتب سازی لیست کامل گاوهای شیرده بر اساس ارزش اصالحی گاوهای ماده الزم بود و
بهترین گاوهای ماده انتخاب میشدند .در این تحقیق شبیه سازی به مدت  25سال ادامه یافت.
استراتژیها و پارامترهای مورد بررسی
در این شبیه سازی  3حالت مختلف بررسی گردید که شامل سه میزان باروری  40 ،30و  50درصد بود.
پیشرفت ژنتیکی و درصد برتری ژنتیکی در چهار مسیر انتخاب شامل گاوهای نر فعال ( ،)Active Sireگاوهای نر
جوان در حال تائید ( ، )Bull Youngمادران دامهای نر( )Bull Damو گاوهای شیرده ( )Lactating Cowبررسی
گردید .در این تحقیق شبیه سازی  25بار برای هر استراتژی تکرار شد .نتایج برای تمام تکرارها میانگین گیری شد
و خطای معیار محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل اطالعات
برای مقایسه پارامترهای مورد نظر بین استراتژیهای مختلف از روش تجزیه واریانس استفاده شد .بازده
باروری و سال به عنوان اثرات ثابت در مدل در نظر گرفته شدند .بهمنظور مقایسه میانگین استراتژیها از روش
دانکن استفاده شد و سطح معنی دار آزمون  0/05در نظر گرفته شد .همچنین تجزیه رگرسیون برای تعیین میزان
تاثیر هر یک واحد افزایش بازده باروری بر پارامترهای مورد نظر به کار گرفته شد.
نتایج و بحث
میانگین پارامترهای مورد بررسی در  3استراتژی مختلف برای  25تکرار محاسبه شد و اعداد مربوطه به همراه
خطای معیار آنها برای چهار مسیر انتخاب گزارش گردید .با توجه به این که در  5سال اول ارزیابی ژنتیکی انجام
نگردید و همچنین کمترین زمان مورد نیاز برای تائید اول گاوهای نر جوان  5سال میباشد بنابراین نتایج مربوط
از سال دهم به بعد گزارش شده است.
پیشرفت ژنتیکی و برتری ژنتیکی
گاوهای نر فعال
نتایج مربوط به پیشرفت ژنتیکی و برتری ژنتیکی در چهار مسیر انتخاب شامل گاوهای نر فعال ،گاوهای نر
جوان ،مادران گاوهای نر جوان و گاوهای شیرده به ترتیب در جداول یک و دو گزارش شده است .همچنین نمودار
 1روند تغییرات گاوهای نر فعال را بین سال دهم تا بیست و پنجم انتخاب نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که
تاثیر افزایش بازده آبستنی بر افزایش پیشرفت ژنتیکی و برتری ژنتیکی گاوهای نر فعال معنی دار اما از نظر عددی
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میزان آن قابل توجه نیست .افزایش بازده آبستنی از  30به  50درصد برتری ژنتیکی گاوهای نر فعال را به میزان
 2درصد افزایش میدهد .تجزیه رگرسیون نشان میدهد که به ازای هر یک درصد افزایش بازده آبستنی میزان
برتری ژنتیکی به مقدار  0/1± 0/002درصد افزایش مییابد .در یک برنامه رایج آزمون نتاج شدت انتخاب در
مسیر گاوهای نر فعال بسیار باالست و افزایش بازده آبستنی تاثیری بر افزایش شدت انتخاب در این مسیر ندارد.
بنابراین افزایش پیشرفت ژنتیکی در این مسیر محدود به پیشرفتی است که به طور غیر مستقیم از پیشرفت ژنتیکی
گاوهای شیرده ناشی میگردد.

نمودار  -1روند تغییرات ارزش اصالحی گاوهای نر فعال بین سال دهم تا بیست و پنجم انتخاب در بازده آبستنی  40 ،30و  50درصد

گاوهای نر جوان
نتایج تحقیق نشان میدهد که تاثیر بازده آبستنی بر افزایش پیشرفت ژنتیکی گاوهای نر جوان کم اما از نظر
آماری معنی دار است (جدول  1و  .)2تجزیه رگرسیون نشان داد که به ازای هر یک درصد افزایش بازده آبستنی
برتری ژنتیکی به میزان  0/12 ± 0/02درصد افزایش مییابد .تاثیر بازده آبستنی بر افزایش پیشرفت ژنتیکی گاوهای
نر جوان بیشتر از گاوهای نر فعال است .در یک برنامه آزمون نتاج گاوهای نر جوان از تالقی بهترین گاوهای نر
و بهترین گاوهای ماده حاصل میگردند .افزایش بازده آبستنی تاثیری بر افزایش شدت انتخاب در مسیر گاوهای
نر جوان ندارد اما با افزایش ظرفیت ژنتیکی گاوهای شیرده امکان انتخاب والدین برتر را برای تولید گاوهای نر
جوان فراهم مینماید و این امر منجر به پیشرفت ژنتیکی اضافی میگردد.
مادران گاوهای نر جوان
میزان افزایش برتری ژنتیکی مادران گاوهای نر جوان به ترتیب در بازده باروری  40و  50درصد برابر 1/54
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و  2/54درصد بدست آمد .تاثیر افزایش درصد باروری بر درصد برتری ژنتیکی مادران گاوهای نر جوان از مسیر
گاوهای نر فعال و گاوهای نر جوان بیشتر است .به ازای هر یک درصد افزایش بازده باروری ،برتری ژنتیکی مادران
گاوهای نر جوان  0/13 ± 0/01درصد افزایش مییابد .در یک برنامه آزمون نتاج بهترین گاوهای شیرده هر ساله
بهمنظور تولید تعداد کافی گاوهای نر جوان مورد انتخاب قرار میگیرند .افزایش بازده باروری باعث افزایش تعداد
گوسالههای تولیدی سالیانه میگردد و این امر منجر به کاهش تعداد افراد انتخاب شده در هر سال و نهایتا منجر به
افزایش شدت انتخاب خواهد شد .اما این تاثیر چندان قابل توجه نخواهد بود زیرا نسبت انتخاب شوندگان در این
مسیر بسیار کم بوده و شدت انتخاب بسیار باالست .به این واسطه تاثیر افزایش تعداد گوسالههای ماده تولیدی ناشی
از افزایش بازده آبستنی بر افزایش شدت انتخاب نیز محدود خواهد بود .به عنوان مثال اگر نسبت انتخاب شوندگان در
مسیر مادران گاوهای نر  0/005باشد یعنی از هر  1000حیوان ماده  5حیوان به عنوان مادر گاوهای نر انتخاب شوند
در آنصورت با افزایش بازده آبستنی تعداد حیوانات ماده افزایش یافته و نسبت انتخاب شوندگان به  0/004کاهش
مییابد .این امر بدین معنی است که شدت انتخاب در این مسیر از  2/9به  2/975افزایش مییابد .تاثیر این میزان
افزایش بسیار اندک و در حدود  2/5درصد است که در پیشرفت ژنتیکی مادران گاوهای نر جوان نمود یافته است (.)5
جدول – 1میانگین ( )±seپیشرفت ژنتیکی ( )kgحیوانات در  3بازده باروری مختلف بین سال  10تا  25انتخاب
])%( ÉÁZ]Ã{Z
40

30

50

µZ §¿ÉZÅÁZ³

1949a±8

1971b±9

1993c±8

½YÂm¿ÉZÅÁZ³

2021 ±9

2054 ±10

c

2073 ±11

»½YÂm¿ÉZÅÁZ³½Y{Z

2289a±9

2324b±9

2353c±8

b

a

b

a

1269 ±8

Ã{ÌÉZÅÁZ³

1334 ±11

c

1383 ±9

اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف اختالف معنی دار در سطح  5درصد دارند.
جدول – 2میانگین ( )±seبرتری ژنتیکی ( )%حیوانات در دو بازده باروری  40و  50درصد نسبت به بازده باروری  30درصد بین
سال  10تا  25انتخاب
])%( ÉÁZ]Ã{Z
40

50

µZ §¿ÉZÅÁZ³

1/02b±0/11

1/98c±0/18

½YÂm¿ÉZÅÁZ³

1/53 ±0/22

2/32 ±0/23

»½YÂm¿ÉZÅÁZ³½Y{Z

1/45b±0/20

2/54c±0/24

b

b

5/75 ±0/32

Ã{ÌÉZÅÁZ³

c

c

10/16 ±0/38

اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف اختالف معنی دار در سطح  5درصد دارند .اعداد با حروف  aفاقد اختالف معنی دار با
بازده آبستنی  30درصد میباشند.
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گاوهای شیرده
نتایج تحقیق نشان داد که افزایش بازده آبستنی از  30به  40درصد منجر به  5/75درصد برتری ژنتیکی در مسیر
گاوهای شیرده میگردد .همچنین افزایش بازده آبستنی به  50درصد برتری ژنتیکی را به میزان  10/16درصد افزایش
میدهد .میزان افزایش برتری ژنتیکی از نظر آماری معنی دار و همچنین از نظر عددی قابل توجه میباشد .نمودار 2
روند تغییرات ارزش اصالحی گاوهای شیرده را بین سال دهم تا بیست و پنجم انتخاب نشان میدهد .تجزیه رگرسیون
نشان داد که به ازای هر یک درصد افزایش بازده آبستنی میزان برتری ژنتیکی به میزان  0/51±0/04درصد افزایش
مییابد .افزایش بازده آبستنی گاوهای شیرده منجر به افزایش قابل توجه گوسالههای تولیدی میگردد .با افزایش
گوسالههای تولیدی نسبت انتخاب شوندگان کاهش یافته و متعاقبا شدت انتخاب افزایش مییابد و با افزایش شدت
انتخاب پیشرفت ژنتیکی افزایش مییابد .افزایش بازده آبستنی با افزایش گوسالههای تولیدی ماده تعداد تلیسههای قابل
جایگزینی را در گلهها افزایش داده و امکان انتخاب تلیسهها با ظرفیت ژنتیکی باالتر را فراهم مینماید .به عنوان مثال
اگر نسبت انتخاب شوندگان در مسیر گاوهای شیرده  0/8باشد یعنی از هر  10تلیسه  8مورد در جمعیت باقی بماند
در آنصورت شدت انتخاب در این مسیر  0/25خواهد بود .با افزایش بازده آبستنی تعداد تلیسه تولیدی افزایش مییابد
و نسبت انتخاب شوندگان به حدود  0/7کاهش مییابد و شدت انتخاب به  0/49افزایش مییابد .افزایش دو برابری
شدت انتخاب تاثیر قابل توجهی بر افزایش پیشرفت ژنتیکی در مسیر گاوهای شیرده خواهد گذاشت ( .)5همچنین
افزایش بازده آبستنی میتواند منجر به کاهش فاصله نسلی شود .فاصله نسلی با پیشرفت ژنتیکی رابطه معکوس داشته
و با کاهش آن پیشرفت ژنتیکی افزایش مییابد ( .)9افزایش بازده آبستنی تاثیر مستقیمی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای
شیرده داشته زیرا عوامل دخیل در پاسخ انتخاب را به نحو موثری تغییر میدهد.

.

نمودار  -2روند تغییرات ارزش اصالحی گاوهای شیرده بین سال دهم تا بیست و پنجم انتخاب در بازده آبستنی  40 ،30و 50
درصد.
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