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  هچكيد
با از تولد تا هنگام ازشيرگيريشيرگيري و افزايش وزن روزانهازي وزن صفت كم  

 5/0 و محيطي بين دو صفت ،فنوتيپي، ژنتيكيهاي   و همبستگي3/0 و 15/0پذيري  وراثت
 با مدل هاي متفاوت شجرة پدر گمشده ا درصد و شجره بشده دادههاي  فايل. سازي شدند شبيه

 پدرها، ميانگين ة درصد شمار10با حذف تصادفي . شدندحليل حيوان دوصفتي تجزيه و ت
و براي صفت افزايش كيلوگرم  55/0 به 61/1شيرگيري از ازارزش اصالحي براي صفت وزن 

در روش حذف اين در حالي است كه  .گرم تقليل يافت 68/24 به 48/69وزن روزانه از 
كاهش روند .  تقليل يافت67/63 و 47/1متوالي، ميانگين ارزش اصالحي اين دو صفت به 

  پدرها،ة درصد شمار10 در حالت حذف تصادفي و متوالي  صفت افزايش وزن روزانهژنتيكي
 و 43/63ترتيب    اين كاهش براي صفت وزن ازشيرگيري به. درصد بود66/0 و32/61ترتيب   به

ي و روند نقصان شجرة پدري تأثير زيادي بر برآورد ارزش اصالح .صفر درصد به دست آمد
بيني ارزش اصالحي از  بخشي از دقت در پيش  ژنتيكي دارد و برحسب ميزان نقصان شجره

هاي واقعي بايد با توجه به ميزان  شده از داده از اين رو روندهاي ژنتيكي برآورد. رود دست مي
  .بودن شجرة پدر تحليل شود كامل

   
  . پدري گمشدهةر شج،اي سازي رايانه پيشرفت ژنتيكي، شبيه :كليدواژگان

  

  مقدمه
 سال 25 اصالح نژاد گوسفند در ايران از حدود ةبرنام

برنامه، اين ي اجراي يابتداهاي  در سال. پيش آغاز گرديد
علت مشكالت  هاي گوسفند به  پدر در گلهةثبت شمار

شده و تلقيح   آميزش كنترلةناشي از اجراي برنام
ا اجراي  بپيش سال 4از حدود . شد مصنوعي انجام نمي

 پدر ثبت ةشمارها   تلقيح مصنوعي در اكثر گلهةبرنام
 در كل جمعيت نژادهاي با اين وجود. گرديده است

 ة، شجرهاي مردمي ويژه در گله  به گوسفند ايرانگوناگون
 شجره بودن  ناقص.طور كامل ثبت نشده است هپدر ب

 سبب تشكيل ماتريس خويشاوندي ناصحيح شده و بر
اصالحي و برآورد پارامترهاي اي ه ارزشبيني  پيش

 سبب  درنتيجهواست ثير گذاشته أژنتيكي صفات ت
. ) Vatankhah et al., 2004(شود  ميها  شدن برآورد اريب

قابليت مدل دام براي  از بودن شجرها ناقصاز طرف ديگر 

 تأثير ميزان. كاهد تصادفي مي تصحيح اثر جفتگيري غير
 ميزان مانندلي شده به عوام اي گم  شجرهاطالعات

ها،  گمشده در بين گله شجرة اطالعات گمشده، توزيع
ميزان استفاده از تلقيح مصنوعي، تعداد نسل يا عمق 

بودن صفت بستگي دارد   جنس به  و محدود،شجره
)Nilfroshan et al., 2008 .(نظري مدل اياي رغم مز به

توانند اعتبار  هاي ناقص مي و شجرهها  حيوان، برخي داده
 ها و پارامترها را متأثر سازند  صحت برآورد مؤلفهو
)Clement et al., 2001 .( مطالعات گوناگوني در زمينة

شدة پدري با استفاده از  تأثير خطاي شجره و شجرة گم
براساس . اي در دنيا انجام شده است سازي رايانه شبيه

هاي اصالح نژاد كشورها و حجم نقصان و   شرايط برنامه
ها، درصدهاي متفاوتي براي حذف و  رة دامخطا در شج

شده، قرار گرفته است كه با شرايط  خطاي شجرة بررسي
يافته  براي مثال در كشورهاي توسعه. ايران متفاوت است
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ميزان خطا و نقص در شجره كم است و محققان دامنة 
اما . كنند محدودي از خطا و نقصان شجره را مطالعه مي

هاي مردمي   سال در گله10ز در ايران براي مدت بيش ا
از اين رو دامنة . اصالً شجرة پدر ثبت نشده است

تغييرات در خطا و نقص شجرة پدري در ايران بسيار 
زياد است و در مطالعة حاضر شرايط طبيعي موجود در 

دهندة گوسفند ازنظر ثبت شجره  هاي مردمي پرورش گله
  . بررسي شده است

ثر اطالعات پدري اة شده در زمين تحقيقات انجام
 ةپيشرفت ژنتيكي در جامعميزان بر و گمشده  نادرست

 نشان ٢سازي قطعي  با استفاده از شبيه١گاو شيري آنگلن
شده سبب كاهش  داد كه اطالعات پدري نادرست و گم

 با يپيشرفت ژنتيكي شده و اين كاهش در صفاتبرآورد 
ق در اين تحقي. است مشهودترپذيري پايين نسبتاً  وراثت

نامعلوم در مقايسه با شجرة اشتباه  شجرة اثر نامطلوب
. )Sanders et al., 2006 ( برابر بيشتر برآورد شد4/1

 انحراف معيار بين ناكافي شجرة پدرياطالعات 
بودن   برآوردها را افزايش و نااريبهاي گوناگون تكرار

 واريانس و پارامترهاي ژنتيكي را تحتهاي  لفهؤبرآورد م
در تحقيق ). Clement et a.l, 2001(دهد  ر ميقراتأثير 
 درصد اشتباه در تشخيص 10 كه ه شد نشان دادديگري

، برآورد  واقعيةهويت پدري، پيشرفت ژنتيكي ساليان
 ، و6، 3/4ترتيب    سال به20شده و تجمعي را در مدت 

. )Israel & Weller, 2000(داده است  درصد كاهش 5/3
 قابليت ،شده عات پدري گمميزان اطالحجم با افزايش 

 ميانگين وهاي اصالحي و پاسخ به انتخاب  اعتماد ارزش
يابد   كاهش ميشده بيني هاي اصالحي پيش ارزش

)Harder et al., 2005( .  
 حذف به بررسي تأثيرات) 2011(عباسي و همكاران 

هاي  لفهؤ پدر بر برآورد مةتصادفي و متوالي شمار
پرداختند ي ي يك صفت كمواريانس و پارامترهاي ژنتيك

 واريانس در حالت حذف تصادفي، كه ندنشان دادو 
2=15/0(ي فنوتيپي صفت كمh(با افزايش درصد نقصان  

واريانس ژنتيكي افزايشي اما . پدر تقريباً ثابت بودشجرة 
يافت و واريانس محيطي افزايش و طور جزئي كاهش  هب

                                                                                  
1. Angeln 
2. Deterministic Simulation 

. ش يافتطور جزئي كاه هبپذيري صفت   آن وراثتدر پي
 براي 30/0پذيري  حالت وراثتدر اين در حالي است كه 

واريانس  ، پدرهاةبا حذف تصادفي شمارصفت كمي، 
واريانس و  ،فنوتيپي تقريباً ثابت، واريانس ژنتيكي كاهش

 دار اين تغييرات به كاهش معني. يافتمحيطي افزايش 
  .)Abbasi et al., 2011 (منجر شدصفت پذيري  وراثت

 نقصانتأثير نتيجه گرفتند كه چنين ن اققاين مح
واريانس و پارامترهاي هاي  لفهؤ بر برآورد مپدرشجرة 

مقدار  پدر،  شجرةنقص ميزان چون عواملي ژنتيكي به
 و روش حذف شجره ،پذيري صفت در جامعه وراثت

 در پژوهش ديگري .بستگي دارد) تصادفي يا متوالي(
هاي اصالحي در  بيني ارزش تأثير ساختار شجره بر پيش

صفتي بررسي شد و نتايج حاصل  سازي يك حالت شبيه
هاي اصالحي و روند ژنتيكي  نشان داد كه ميانگين ارزش

و پيشرفت ژنتيكي ساليانه در دو حالت حذف تصادفي و 
 ,.Aghaei et al(يابد  متوالي شجرة پدر كاهش مي

 ;Abbasi et al., 2011(در تحقيقات ذكرشده ). 2008

Aghaei et al., 2008  ( تأثير نقصان شجرة پدر بر
اما در . پارامترهاي ژنتيكي يك صفت بررسي شده است

عمل چند صفت مهم اقتصادي در اصالح نژاد گوسفند 
 و اند  كه اين صفات با يكديگر همبستهاستمد نظر 

هاي ژنتيكي، محيطي و  نقصان شجرة پدر بر همبستگي
بيني  انتخاب، پيشفنوتيپي، پارامترهاي ژنتيكي، دقت 

داشته كه   و روند ژنتيكي آنها تأثير،هاي اصالحي ارزش
 از اين رو. صفتي باشد متفاوت از حالت تكممكن است 

 گوناگونثير درصدهاي أهدف از تحقيق حاضر بررسي ت
) تصادفي و متوالي (نقصان شجره و روش ايجاد نقصان

 ارزش اصالحي و برآورد روند ژنتيكي دوبيني   پيشبر
  . استصفت وابسته 

  
  ها مواد و روش

پدر  شجرة  نقصانگوناگونبراي بررسي تأثير درصدهاي 
ند ژنتيكي ورهاي اصالحي و  بيني ارزش ميزان پيشبر 

با روش حيواني ي وابسته، يك جمعيت صفات كم
شيرگيري ازصفت وزن . سازي دوصفتي ايجاد شد شبيه

افزايشي  كيلوگرم، واريانس ژنتيكي 39/22با ميانگين 
 ،50/11، واريانس فنوتيپي 78/9، واريانس محيطي 73/1

 از تولد  و صفت افزايش وزن روزانه،15/0پذيري  وراثت
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 گرم، واريانس ژنتيكي 190 با ميانگين تا ازشيرگيري
، واريانس 80/2515 محيطي واريانس ،20/1078افزايشي 

 و ،) گرم60انحراف معيار حدود  (3594فنوتيپي 
 همبستگي .در نظر گرفته شدند 3/0ي پذير وراثت

ژنتيكي، محيطي، و فنوتيپي بين دو صفت در حد 
شده توسط تحقيقات گوناگون، معادل  متوسط گزارش

 قوچ و ميش شدة سازي  شبيهدر جمعيت.  فرض شد5/0
 شاخص دوصفتي برتر براي توليد نسل بعد، براساس

شده  هاي انتخاب آميزش قوچ و ميش. انتخاب شدند
حداكثر سن نگهداري قوچ و ميش در في بود و تصاد

نسبت حيوانات ماده .  سال بود6 و 3ترتيب  جمعيت به
 سال در نظر گرفته 10 و طول مدت پرورش 15به نر 

 و ، مراحل، اطالعات شجرهتمام سال 10براي مدت  .شد
شده براي جمعيت در يك فايل  عملكرد حيوانات حاصل

 ةادير مربوط به شمارها حاوي مق اين فايل. ذخيره شد
 مادر، ارزش فنوتيپي، ارزش ة پدر، شمارةحيوان، شمار

 و ارزش محيطي ،)واقعي(شده  سازي اصالحي شبيه
 هاي در هر يك از دو فايل داده. بودنددوصفت 

پدر با دو  شجرة  درصد100تا ... ، 10، 0شده  سازي شبيه
در روش متوالي در . روش تصادفي و متوالي حذف شدند

ترتيب   پدرها بهة درصد شمار100و، .....، 20، 10بار هر 
 و فايل مربوط به هر حذف شدنداز ابتداي فايل تا انتها 

اين حالت شبيه .  پدر، ذخيره گرديدةسطح حذف شمار
هاي گوسفند عضو طرح محوري قوچ  وضعيت فعلي گله

علت اجراي برنامة  در ايران است كه از سال مشخصي به
يعني در . ارة پدرها ثبت شده استتلقيح مصنوعي شم

 تا 4هاي اوليه شمارة پدرها وجود نداشته و در طي  سال
در . ها ثبت شده است  سال گذشته شمارة پدر بره5

نويسي در محيط ويژوال  تصادفي با برنامهحذف روش 
 از تفاوتي، درصدهاي مRNDبيسيك با استفاده از تابع 

اين . يل حذف شدطور تصادفي از كل فا ه بها پدرةشمار
هاي گوسفند با  حالت شبيه مواقعي است كه در گله

 پدر بعضي ةهاي ناخواسته امكان ثبت شمار گيري جفت
 حاصل با مدل هاي  فايل دادهدرپايان،. وجود نداردها  بره

 تجزيه 1/3 ة نسخDFREMLافزار  صفتي و نرم حيوان دو
پيشرفت ژنتيكي صفات  ).Meyer, 2001( و تحليل شدند
هاي  سال) R( ميانگين ارزش اصالحي ةازطريق مقايس

 رگرسيون ة محاسببه روش و روند ژنتيكي گوناگون
  . محاسبه شدند) bBv,y(ارزش اصالحي بر سال 

  
  نتايج و بحث

  ها ايجاد فايل داده
 20628با حدود ها  سازي فايل داده  شبيهةبا اجراي برنام

در و مادر  پةداراي شمار(  حيوان پايه 2750حيوان با 
 ةاين فايل شامل شمار). 1جدول (ايجاد شد ) صفر

 مادر، ارزش فنوتيپي صفت ة پدر، شمارةحيوان، شمار
 و ارزش فنوتيپي صفت سرعت رشد ،شيرگيريازوزن 

شده در محيط ويژوال بيسيك   نگارشةبا برنام. روزانه بود
 و در هر بار اجراي برنامه شد بررسي شده  فايل داده6

پدر با دو روش هاي  درصد شماره100  تاو، 20، 10
طور  هحاصل بهاي   و فايلندتصادفي و متوالي حذف شد

  . مجزا ذخيره گرديدند
  

   پدرةحذف تصادفي و متوالي شمارهاي  اي مربوط به حالت برخي اطالعات شجره و اري انحراف معن،يانگيم .1جدول
  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  درصد نقصان شجرة پدري

 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750  2750  تعداد حيوانات پايه
 20628 20628 20628 20628 20628 20628 20628 20628 20628 20628  20628  تعداد حيوانات داراي ركورد
تعداد حيوانات داراي پدر 

  20628  18759  16973  15272  13424  11790  9908  7947  6348  4490  2750  )تصادفي(نامعلوم
تعداد حيوانات داراي پدر 

  20628  18840  17052  15264  13475  11689  9901  8113  6325  4537  2750  )متوالي(نامعلوم
تعداد حيوانات داراي مادر 

 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750  2750  نامعلوم

  
 ة درصد شمار10در روش حذف تصادفي با حذف 

 و در حذف 4490 به 2750 تعداد پدر نامعلوم از پدر،
 افزايش 16973 درصد تعداد پدر نامعلوم به 80 مثالً
پدر هاي   حذف شمارهةبودن شيو با وجود متفاوت. يافت

نامعلوم در دو حالت حذف هاي  در فايل شجره، تعداد پدر
هاي دادة  در فايل.  مشابه بودتصادفي و متوالي تقريباً

 ± 78/3ه ميانگين صفت وزن ازشيرگيري شد سازي شبيه
 و صفت افزايش وزن روزانه از تولد تا هنگام 28/23
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 برآورد شد كه نزديك به 80/196 ± 40/68ازشيرگيري 
 شده  استفاده00/190±97/59 و 39/22±39/3مقادير 
  .سازي جمعيت هستند در شبيه

  

  اصالحي و روند ژنتيكي هاي  ميانگين ارزش
اصالحي صفات وزن هاي  انگين ارزشروند ژنتيكي و مي

 سال انتخاب 10شيرگيري و افزايش وزن روزانه بعد از از
پدر  شجرة  حذف تصادفي و متواليگوناگوندر سطوح 

ميانگين ارزش .  نشان داده شده است2در جدول 
شيرگيري و افزايش وزن ازاصالحي واقعي صفات وزن 

 و 63/1ترتيب    بهشده سازي روزانه در جمعيت شبيه
ترتيب    بهكامل شجرة شده از  و ميانگين برآورد64/72
شده به مقادير   بود كه مقادير برآورد48/69 و 61/1

 ة درصد شمار10با حذف تصادفي . اند واقعي نزديك
 كاهش پدرها، ميانگين ارزش اصالحي دوصفت شديداً

 55/0شيرگيري به ازبراي صفت وزن طوري كه  ، بهيافت
 رسيد 68/24يش وزن روزانه به و براي صفت افزا

)001/0P< .( ة درصد شمار10در روش حذف متوالي 

 و 471/1پدرها، ميانگين ارزش اصالحي اين دو صفت به 
 كاهش ميانگين ارزش اصالحي در . تقليل يافت67/63

، اما در )>001/0p(دار بود  روش حذف متوالي نيز معني
 شجرة رد. تر بود مقايسه با روش حذف تصادفي ماليم

شيرگيري ازپدر ميانگين ارزش اصالحي وزن  شمارة فاقد
در  برآورد شد كه 53/9 و افزايش وزن روزانه 22/0

نشان  شايان توجهيكامل كاهش مقايسه با شجرة 
سازي  در مقايسه با حالت شبيهروند نزولي اين . دهد مي
  بيشتر بود30/0 و 15/0پذيري   وراثتصفتي با دو يك

)Aghaei et al., 2008(.  Senneke et al.)2004 ( نيز
اصالحي در اثر تشخيص هاي  كاهش ميانگين ارزش

پدر را گزارش  درصد شجرة 50 تا 10هويت نادرست 
 كاهش ميانگين ، با افزايش ميزان نقصان شجره.اند كرده
   .هاي اصالحي نيز بيشتر بوده است ارزش

در روش حذف تصادفي، روند ژنتيكي يا رگرسيون 
 اصالحي بر سال با افزايش ميزان نقصان شجره ارزش

  .  كاهش يافتشديديطور  هب
  
b(و رگرسيون ارزش اصالحي بر سال ) BV(ميانگين ارزش اصالحي . 2جدول YBV,

  پدر شمارة متواليحذف در حالت حذف تصادفي و ) 
  حذف متوالي          حذف تصادفي  
  افزايش وزن روزانه  وزن ازشيرگيري    افزايش وزن روزانه  وزن ازشيرگيري  
  BV  

b YBV ,
  BV  b YBV ,

    BV  b YBV ,
  BV  b YBV ,

  
  18/15±075/0  636/72  332/0±003/0  632/1    18/15±075/0  64/72  332/0±003/0  632/1  جامعه پايه

0  606/1  002/0±350/0  48/69  061/0±19/15    606/1  002/0±350/0  48/69  061/0±19/15  
10  548/0  002/0±128/0  68/24  041/0±15/6    471/1  002/0±354/0  67/63  062/0±09/15  
20  369/0  002/0±075/0  07/17  036/0±27/4    209/1  002/0±321/0  54/52  060/0±86/13  
30  272/0  002/0±060/0  31/13  034/0±35/3    940/0  002/0±272/0  85/42  059/0±35/12  
40  228/0  002/0±048/0  09/11  032/0±71/2    799/0  002/0±243/0  55/35  059/0±96/10  
50  177/0  001/0±031/0  10/9  031/0±21/2    726/0  002/0±229/0  03/29  059/0±39/9  
60  127/0  001/0±020/0  52/7  029/0±79/1    455/0  002/0±148/0  77/20  055/0±95/6  
70  175/0  001/0±033/0  97/7  033/0±89/1    367/0  002/0±114/0  61/16  054/0±49/5  
80  110/0  001/0±019/0  64/6  033/0±57/1    254/0  002/0±071/0  07/12  051/0±72/3  
90  153/0  001/0±027/0  21/7  038/0±65/1    251/0  002/0±063/0  68/10  053/0±92/2  
100  219/0  002/0±041/0  53/9  055/0±04/2    219/0  002/0±041/0  53/9  055/0±04/2  

  
شده براي  شبيه سازي روند ژنتيكي واقعي در جمعيت

افزايش وزن روزانه براي  و 332/0شيرگيري از وزن 
 اين دو كامل براي شجرة شده در  و مقدار برآورد18/15

 درصد 10 و در شجره با 19/15 و 35/0ترتيب    بهصفت
 درصد 10 و در شجره با 15/6 و 13/0حذف تصادفي 
 شمارة فاقد شجرة  و در09/15 و 35/0حذف متوالي 

دهد  اين نتايج نشان مي.  بود04/2 و 04/0ترتيب    بهپدر
 تغييرات روند ژنتيكي در هر دو روش ةكه هرچند دامن

پدر و براي هر دو صفت يكسان است، اما  شمارة حذف

سرعت كاهش روند ژنتيكي در حالت حذف تصادفي 
كاهش روند ژنتيكي براي . بيشتر از حذف متوالي است

كامل در روش در مقايسه با شجرة درصد حذف  10
 درصد و در روش حذف 43/63حذف تصادفي 

مقدار كاهش روند ژنتيكي در .  درصد بود69/0متوالي
دار و  پدر غير معني شجرة  درصد10 متوالي حالت حذف

. دار بود معني شجرة پس از آن با افزايش سطح نقصان
 Aghaei et پژوهش نتايج تحقيق حاضر با نتايج ةمقايس

al.) 2008 (دهد كه ميزان كاهش روند ژنتيكي  نشان مي
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صفتي تحقيق حاضر بيشتر از  سازي دو در حالت شبيه
 صفتي با دو سازي يك شده در شبيه كاهش مشاهده

علت .  در تحقيق مذكور بود30/0 و 15/0پذيري  وراثت
بودن تغييرات يك صفت از صفت  تواند متأثر اين امر مي

واسطة وجود همبستگي ژنتيكي مثبت بين دو  ديگر به
چون همبستگي ژنتيكي بين دو صفت . صفت باشد

مثبت فرض شده است، براي هر دو صفت پيشرفت 
كه  در حالي.  و غير مستقيم وجود داردژنتيكي مستقيم
صفتي فقط پيشرفت ژنتيكي مستقيم  در حالت يك

  . شود حاصل مي
  

  انهيپيشرفت ژنتيكي سال
شيرگيري و از صفات وزن ةانيميزان پيشرفت ژنتيكي سال

 حذف گوناگونافزايش وزن روزانه براساس درصدهاي 
 4و  3ول ادر جدترتيب    بهپدر و متوالي شجرة تصادفي

تغييرات ميزان براي هر دو صفت . نشان داده شده است
پيشرفت ژنتيكي ساليانه با افزايش سال در درصدهاي 

ها نيز ميزان   سالطولدر .  يكنواخت نبودمتفاوت حذف
پيشرفت ژنتيكي با افزايش درصد حذف شجره كاهش 

  . يافت
 حذف اوليه گوناگونميزان كاهش در درصدهاي 

ميانگين پيشرفت .  شده استتر زياد و سپس تدريجي
 مشابه مقادير ، حذفتفاوتمهاي   درصدةژنتيكي ساليان
 .بود) اصالحي بر سالهاي  رگرسيون ارزش(روند ژنتيكي 

روند تغييرات ميزان پيشرفت ژنتيكي در روش حذف 
. )4جدول  (تر از روش حذف تصادفي بود متوالي ماليم

 شجرة  حذفهاي گوناگون مقادير اين پارامتر براي درصد
پدر نيز مشابه روند ژنتيكي برآوردشده با روش رگرسيون 

مقادير ميانگين ارزش . ارزش اصالحي بر سال بود
اصالحي و پيشرفت ژنتيكي ساليانه در هر دو روش 

سازي  بيشتر از مقادير متناظر خود در حالت شبيه
  Aghaei et در تحقيق 15/0پذيري   وراثتصفتي با يك

al. .)2008( دبو.  

  
پدر  شمارة حذف تصادفي گوناگونهاي  شيرگيري و افزايش وزن روزانه براساس درصداز صفات وزن ة پيشرفت ژنتيكي ساليان.3جدول 

   سال انتخاب10در مدت 
  وزن ازشيرگيري  

  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  حذف/سال
1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  480/0 161/0 161/0 116/0 105/0 091/0 072/0 081/0 061/0 067/0 098/0 
3  402/0 144/0 079/0 022/0 026/0 035/0 024/0 045/0 027/0 060/0 094/0 
4  209/0 006/0 01/0- 01/0- 01/0- 01/0- 002/0- 019/0 006/0 021/0 036/0 

5  361/0 175/0 122/0 121/0 088/0 075/0 041/0 028/0 023/0 029/0 035/0 
6  338/0 128/0 059/0 070/0 054/0 038/0 025/0 055/0 036/0 044/0 060/0 
7  432/0 198/0 111/0 106/0 072/0 025/0 033/0 037/0 027/0 015/0 019/0 
8  361/0 155/0 080/0 063/0 054/0 021/0 00/0 009/0 004/0- 001/0 018/0 
9  287/0 056/0 017/0 022/0 00/0 00/0 02/0- 005/0 004/0- 012/0 018/0 
10  309/0 104/0 084/0 045/0 051/0 021/0 007/0 027/0 004/0 002/0 004/0- 

 0/042 0/028 0/020 0/033 0/024 0/032 0/049 0/059 0/125 0/078 0/353  ميانگين

  افزايش وزن روزانه                 
  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  حذف/سال

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  01/18 67/4 45/3 64/2 59/2 44/2 11/2  53/2 30/2 70/2 71/3 
3  80/19 77/8 53/6 18/5 65/4 76/3 42/3 42/3 94/2 01/3 26/4 
4  88/12 46/4 00/3 72/2 29/2 68/1 67/1 92/1 46/1 60/1 68/1 
5  99/11 64/4 34/3 58/2 27/2 85/1 23/1 14/1 05/1 33/1 87/1 
6  95/15 08/7 83/4 86/3 98/2 89/2 92/1 12/2 74/1 72/1 23/2 
7  68/16 68/7 93/4 01/4 78/2 72/2 34/2 28/2 94/1 75/1 87/1 
8  49/14 12/6 19/4 59/3 60/2 80/1 19/1 19/1 15/1 19/1 73/1 
9  35/15 17/6 98/3 57/2 10/2 05/1 33/1 57/1 05/1 20/1 74/0 
10  35/12 48/4 03/4 95/1 69/1 89/0 52/0 63/0 11/0 13/0 14/0- 

 1/63 2/03 1/53 1/75 1/87 2/12 2/66 3/23 6/01 4/25 15/28  ميانگين

  
كاهش پيشرفت ژنتيكي برآوردشده در اثر نقصان 

 نشان داده شده است گوناگونيشجره در تحقيقات 
)Sanders et al., 2006 ؛Israel & Weller, 2000 ؛

Harder et al., 2005 ؛ Senneke et al., 2004 و Banos 

et al., 2001  .( Sanders et al. )2006 ( نشان دادند كه
اطالعات پدري گمشده و نادرست سبب كاهش پيشرفت 
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  بايشود كه اين كاهش براي صفات ژنتيكي مي
همچنين گزارش شده . استمشهودتر باال پذيري  وراثت

است كه اشتباه در تشخيص هويت پدر سبب كاهش 
 و تجمعي بعد از  است شدهبرآورد،عيپيشرفت ژنتيكي واق

 Israel(شود   درصد مي5/3و ، 6، 3/4 سال به ميزان 20

& Weller, 2000 .(Gelderman et al.) 1986 ( نشان
پدر به ميزان  شجرة دادند كه شناسايي ناصحيح

 باصفاتي شود پيشرفت ژنتيكي براي   سبب مي،درصد15
 درصد كاهش 17 و 9ترتيب    به2/0 و 5/0پذيري  وراثت
  .يابد

  
پدر  شمارة  متواليحذف گوناگونشيرگيري و افزايش وزن روزانه براساس درصدهاي از  صفات وزن ة پيشرفت ژنتيكي ساليان.4جدول 

   سال انتخاب10در مدت 
  وزن ازشيرگيري  

  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  حذف/سال
1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  480/0 165/0 113/0 101/0 099/0 104/0 083/0 087/0 081/0 093/0 098/0 
3  402/0 539/0 185/0 097/0 089/0 100/0 078/0 084/0 075/0 086/0 094/0 
4  209/0 241/0 407/0 091/0 041/0 039/0 030/0 031/0 028/0 034/0 036/0 
5  361/0 368/0 343/0 439/0 165/0 045/0 026/0 030/0 026/0 032/0 035/0 
6  338/0 351/0 336/0 335/0 472/0 284/0 051/0 048/0 051/0 058/0 060/0 
7  432/0 436/0 411/0 382/0 382/0 561/0 250/0 027/0 007/0 014/0 019/0 
8  361/0 374/0 351/0 326/0 317/0 325/0 412/0 308/0 006/0 010/0 018/0 
9  287/0 297/0 277/0 238/0 229/0 253/0 213/0 319/0 281/0 030/0 018/0 
10  309/0 322/0 306/0 284/0 277/0 292/0 241/0 245/0 281/0 255/0 004/0- 

 0/068 0/042 0/093 0/154 0/131 0/223 0/230 0/255 0/344 0/303 0/353  ميانگين

  افزايش وزن روزانه                 
  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  حذف/سال

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  01/18 51/6 49/4 95/3 83/3 75/3 28/3  31/3 13/3 41/3 71/3 
3  80/19 05/25 09/8 46/4 13/4 26/4 80/3 90/3 65/3 91/3 26/4 
4  88/12 26/13 39/21 85/6 30/2 74/1 59/1 47/1 43/1 55/1 68/1 
5  99/11 14/12 17/11 60/19 51/8 24/2 71/1 77/1 63/1 72/1 87/1 
6  95/15 16/16 05/16 18/15 43/21 52/11 91/1 70/1 87/1 07/2 23/2 
7  68/16 55/16 74/15 90/14 95/14 27/21 55/12 53/2 58/2 73/1 87/1 
8  49/14 70/14 11/14 34/13 96/12 83/12 93/16 03/14 41/1 30/1 73/1 
9  35/15 42/15 04/15 21/14 77/13 82/13 01/13 56/16 93/12 27/1 74/0 
10  35/12 55/12 10/12 73/11 46/11 08/11 03/10 06/10 06/11 06/9 14/0- 

 2/89 2/03 4/30 9/17 7/20 6/15 10/37 11/58 13/59 13/13 15/28  ميانگين

  
كاهش پاسخ ميزان ) Harder et al.)2005 ةدر مطالع

 40 تا 10پدر از  شجرة به انتخاب با افزايش نقصان
هاي  صفت و سناريوپذيري  ثت ورادرصد، بسته به

 درصد گزارش 10 تا 4 ةسازي در دامن  شبيهگوناگون
بودن شرايط مطالعات  دليل متفاوت هاگرچه ب. شده است

سازي و اهداف متفاوت آنها، مقدار عددي كاهش  شبيه
 قابل مقايسه متفاوتپيشرفت ژنتيكي در مطالعات 

  تحقيقات ذكرشده كاهش پيشرفتتمامنيست، اما در 
ييد شده أپدر گزارش و ت شجرة ژنتيكي در اثر نقصان

  .است
  
  گيري نتيجه

برآورد روند ژنتيكي با هر دو روش رگرسيون ارزش 
 ميانگين ارزش اصالحي ةسال و مقايس اصالحي بر

 با سال پايه نشان داد كه در اثر گوناگونهاي  سال

 سال ميانگين ژنتيكي صفت افزايش 10انتخاب در مدت 
 و روند ژنتيكي حاصل از هر دو روش  استيافته

افزايش روند . ، مثبت و مشابه بوده استشده محاسبه
روند . پذيري باال بيشتر بود  با وراثتيژنتيكي براي صفت

بيني ارزش اصالحي با افزايش  ژنتيكي و دقت پيش
  . پدر كاهش يافت شجرة ميزان نقصان

 ةبا توجه به اينكه يكي از معيارهاي موفقيت برنام
 اصالحي ميزان پيشرفت ژنتيكي حاصل از آن است و

ترين عامل در ارزيابي بازدهي  تعيين روند ژنتيكي مهم
 بايد موضوع دقت از اين رو، استنژادي  هاي اصالح طرح

منظور  هاي اصالحي به پدر در برنامه شجرة در ثبت
دستيابي به حداكثر پيشرفت ژنتيكي مورد توجه قرار 

 ةدقيق توسع شجرة يابي به دستهاي  گيرد كه يكي از راه
نقصان شجرة  .استگوسفند هاي  تلقيح مصنوعي در گله

پدري تأثير زيادي در دقت برآورد ارزش اصالحي و روند 
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ژنتيكي دارد و برحسب ميزان نقصان شجرة بخشي از 
. رود بيني ارزش اصالحي از دست مي دقت در پيش
 نواسات نمودار هاي واقعي و شده از داده روندهاي برآورد

هاي متفاوت گوسفند تحت تأثير ميزان  آنها در گله
بودن شجرة پدر است كه با توجه ميزان نقصان  كامل

  . شجرة پدر بايد آن را تحليل كرد
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