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 چكيده

یاازی تاااز ی با ز      گزینی پایه برای گاوهاای ییتانانی باا ایان از  از  ا یه      تحقیق حاضر، کمک به طراحی برنامۀ بههدف از انجام 

(، زو یطح  دت اننخاب )زیاز و کم(، 20، و 10، 5رأس(، یه یطح تعداز گله ) 2000، و 1000، 500منظ ر یه اندازۀ جمعیت ) بدین

یازی مقایته  اد    یال   یه 30راه رز زر مدت  36 اری( با هم ترکیب و زرمجم ع ت و زو یطح روش آمیزش )تااز ی و حداقل هم

ننایج نشان زاز که اثر همۀ ع امل بر پیشر ت ژننیکی یاالنه برای  ایتنگی کل، پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن ت لد )باه ایانانای روش   

انای تعداز گله(،  اصلۀ نتال )باه ایانانای روش آمیازش و     خ نی )به این یالگی، تغییر یاالنۀ هم آمیزش و  دت اننخاب( و وزن یک

(  پیشر ت ژننیکی یاالنه زر حالت  دت اننخاب زیااز، انادازۀ   >01/0Pزار ب ز ) ها معنی  دت اننخاب(، و صحت اننخاب نرها و ماز 

ترتیاب   گلاه( باه   20گلۀ بیشنر ) ، و تعداز500گله( زر مقایته با  دت اننخاب کم، اندازۀ جمعیت  5، و تعداز گلۀ کم )2000جمعیت 

زرصاد(، ا ازایس یااالنۀ    11ت اری بااوج ز کمنربا زن پیشار ت ژننیکای )     زرصد بیشنر ب ز  زر آمیزش با حداقل هم38، و 2/93، 5/8

کم،  ز گلۀگزینی گاو ییتنانی باید تعدا های به زهد که زر برنامه خ نی زر مقایته با آمیزش تااز ی کمنر ب ز  ننایج تحقیق نشان می هم

 ت اری انجام گیرز  خ نی جمعیت، آمیزش با روش حداقل هم اندازۀ جمعیت بزرگ، و  دت اننخاب زیاز با د و برای کننرل هم

 یازی، گاو ییتنانی  آمیزش تااز ی، اندازۀ جمعیت، تعداز گله،   یه ها: واژه كلید
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 مقدمه

تیا   کشا ر باا    ترین نژازهاای با می   گاو ییتنانی از مهم

 ۀزر منطقا  یتنانیگاو ی یپرورش و نگهدارگ  نی ایت  

از آن  یایات کاه زر قتامن    ییها مح طه زراغلب  یتنانی

هاا  اکل بااز و     یگاا  جا ین د  ایت، اکار ا یهبان تع  یهیا

تاکن ن با کاهس  1355تعداز این گاو از یال   زارندباز  یمهن

ل هازار رأس تقلیا   100میلی ن رأس به  5/1زرصدی از 93

هاای ک کاک    یا نه ایت  این نژاز زر یطح ایانان زر گلاه  

رأس پارورش   100ها تاا حادوز    روینایی و زر برخی گله

 اا ز  ایتاانگاهی تحقیقاااتی باارای پاارورش گاااو  زاز  ماای

 1367ییتنانی زر  هرینان زهک زایر ایات کاه از یاال    

 عالیت خ ز را آغااز کارز  و زر حاال حاضار باا زا انن       

یکی از مراکز  عال زر پارورش گااو   رأس،  266نززیک به 

 ییتنانی ایت 

ایان از  از  های ناژاز ییتانانی زر صا رت     زر گ یاله

ماا    6زر طا ل  روزاناه  ا ازایس وزن  ، غذایی منایب ۀجیر

زرضمن زر طا ل مادت     ایتکیل گرم  100/1پرواربندی 

کیلاا گرم زر روز( زر  7/5کیلاا گرم  اایر ) 1262 روز 220

  یان منایاب  اروع    کناد  مای  ت لید رایط پرورش یننی 

(  4ماا  ایات )   6پاروار   ۀماهگی و ط ل زور10-12 پروار

هاای   هزیناه  ازنظار اهمیت پارورش گااو ییتانانی    زلیل  هب

پارورش  ی یا های اجرا یازی برنامه مار ی، ارزیابی و بهینه

 نژاز اهمیت زارز  

اننخاب و روش آمیازش والادین زو مفل اۀ اصالی زر     

و باید ازنظر پیشار ت ژننیکای و    برنامۀ اصالح نژاز هتنند

ریازی بارای    (  زر برناماه 16خ نی بهیناه  ا ند )   میزان هم

ت اری جمعیت، و تعداز  اننخاب حی انات، میزان ا زایس هم

گرزز ولی زر مرحلۀ آمیزش حی انات  حی انات مشخص می

هاای گ نااگ ن     د  برای ت لید نتل بعاد باا روش   اننخاب

 (  21یابند ) آمیزش می

ی تعیاین برناماۀ اننخااب منایاب بارای گاوهاا باا        برا

های عملی و آزمایشگاهی به زمان و هزینۀ زیاز نیااز   روش

ایت  بنابراین از ابزارهای منایب برای این کار ایان از  از  

هاای   یازی ایت کاه باه زو صا رت مادل     های   یه برنامه

هااای قطعاای  یااازی تااااز ی( یااا ماادل  تااااز ی ) اا یه

 (  22  ز ) انجام مییازی قطعی(  )  یه

تأثیر تعداز گله،  دت اننخااب، و انادازۀ جمعیات بار     

خ نی مشاهد   د  ایت  مقدار پیشر ت ژننیکی و تغییر هم

(  پیشر ت ژننیکی زر ص رت 23، و 19، 11، 10، 9، 3، 2)

خا نی   ت اری ا زایس و هام  این از  از آمیزش با حداقل هم

یک تحقیق ایان از   (  زر 20، و 16، 12، 3یابد ) کاهس می

خ نی جمعیات کام    ت اری، تغییر هم از آمیزش با حداقل هم

نژاز  یکح ظ (  برای 1ب ز ولی پیشر ت ژننیکی باال نشد )

 باه هر کدام  کارایی وج ز زارز که یمنعدز یزام راهکارها

هادف    بتنگی زارزنژاز م رزنظر  یتمنطقه و وضع یط را

ب، تعاداز گلاه،   از پژوهس حاضر، برریی اثر  دت اننخاا 

اندازۀ جمعیت، و ن ع آمیزش بر پیشار ت ژننیکای یااالنه    

خ نی یااالنه،   برای  ایتنگی کل و ص ات، میزان تغییر هم

و  اصاالۀ نتاال زر جمعیاات گاااو ییتاانانی بااا ایاان از  از 

یازی تااز ی ایات، تاا نناایج حاصال زر مادیریت         یه

     ز ایتنگا  تحقیقاتی گاو ییتنانی واقع زر زهک این از

 

 ها مواد و روش

یازی، جمعینی پایه با یاخنار ینی م ننی بر  زر  روع   یه

یاازی  اد  بیشانرین یان      مال هر جان   ا یه   ین ت لید

 د  برای تشکیل جمعیت پایه به ت کیک جن  نار   این از 

هاای   یال زرنظر گر نه  اد  مفل اه   5و  6ترتیب  و ماز  به

یازی جمعیات   رای   یه د  ب ک واریان  این از  ا واریان 

 د  بارای گاوهاای گ  انی زر     ایاس اطالعات گزارش بر

  ماتری  میاانگین صا ات وزن ت لاد و    (18)تحقیقات ب ز 

 اد    مال، و زامنۀ یان ایان از    یالگی، اطالعات ت لید یک

ها از اطالعات زر زینرس بارای گاوهاای    یازی برای   یه
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ننی بار زو گارو    ها م  یازی ییتنانی یاخنه  د  تمام   یه

اننخابی حی انات نر و ماز  انجام  د  تعاداز حی اناات نار    

 ااد  بااا ت جااه بااه  اادت اننخاااب و جمعیاات    اننخاااب

 اد  من ااوت با ز  زر راه رزهاایی باا  ادت        یازی   یه

 2000، و 1000، 500هااای  اننخاااب زیاااز، باارای جمعیاات

گاو نر زر هار یاال و بارای     40، و 20، 10ترتیب  رأیی به

هاا    رزهای با  دت اننخااب کام، بارای ایان جمعیات     راه

گاو نر زر هار یاال اننخااب  اد       80، و 40، 20ترتیب  به

 اد  یاک یاال و     یاازی   اصلۀ زایس برای جمعیت  ا یه 

های ماز    د  برای این از  از گاو بیشنرین ین زرنظر گر نه

ص رت تااز ی هر یاال   و نر هشت یال منظ ر  د که به

ها حاذف  ادند  احنماال     ی انات از گلهزرصد از این ح15

زایس جن  نر و ماز  زر همۀ راه رزها متااوی نایم و زر   

هر زایس یک  رزند من لد  د  برای هر یال، کهار  اال  

 من اوت زرنظر گر نه  د 

هاا، اننخااب حی اناات     ها و ماز  زر زو متیر اننخابی نر

ص رت یط ح حذف متنقل یا اننخاب بر ی و برایاس  به

خص  ایتنگی کل انجام  د   ااخص  ایتانگی کال     ا

یالگی ب ز  ضرایب اقناازی   امل ص ات وزن ت لد و یک

برای این ص ات زر  اخص  ایتنگی کل یکتاان زرنظار   

ای  گلاه  هاا زرون  ای و مااز   گلاه  گر نه  د  اننخاب نرها بین

عنا ان م لاد اننخااب و     یاالگی باه   انجام  د  نرها زر یک

یاالگی زرنظار گر ناه  اد       5زر گلاه   حداکار ین این از 

یالگی منظ ر  د  بناابراین   8تا  2های م لد  زامنۀ ینی ماز 

ها زر هشت گرو   ها زر پنج گرو  و ماز  ترکیب ینی زر نر

هاای یانی زر    ینی منظ ر  د، اماا تعاداز ا اراز زر گارو     

های گ ناگ ن من اوت ب ز، زیارا   ها، و تکرار ها، یال راه رز

های من اوت برایاس  ااخص   انات زر راه رزاننخاب حی 

هاا و    ایتنگی کال انجاام  اد و ممکان ایات زر یاال      

هاای   های گ ناگ ن، تعداز من اوتی حیا ان از گارو    راه رز

  زر  دت اننخااب زیااز و کام،    ینی من اوت اننخاب   ز

 گاو ماز  آمیزش زاز   د  25و  50ترتیب با  هر گاو نر به

اصاالحی حی اناات باا روش     هاا، ارزش  یازی زر   یه

بینی نااریب خطی و تجزیه و تحلیل زوصا نی   بهنرین پیس

 د  برای تجزیه و  برآورز  د  مدل آماری زوص نی این از 

 ب ز:1ص رت رابطۀ  تحلیل زر  کل ماتریتی به

(1  ) yi=Xibi+Ziui+ei 

ام )وزن  iبرزار مشاهدات برای صا ت   yi :زر این رابطه

ام  iبرزار تأثیرات ثابت برای صا ت   bi یالگی(، ت لد و یک

برزار تأثیرات ا زایشای حیا ان بارای     uiیال(،  ا  ال   )گلها

، برزار پیامادهای تاااز ی باقیماناد  بارای     eiام، و  iص ت 

های ضرایب کاه   ماتری  Ziو  Xiام ایت  همچنین  iص ت 

ترتیااب بااه تااأثیرات ثاباات و  ام را بااه iرک رزهااای صاا ت 

هاای اصاالحی باا مادل زام      کنند  ارزش می ا زایشی مرت ط

و  اااخص  (14)باارآورز  ااد  DMUزوصاا نه بااا برنامااۀ 

بینای    ایتنگی کل برایاس ضرایب اقناازی ص ات پایس 

 گرزید  

کهااار عاماال روش آمیاازش،  اادت اننخاااب، اناادازۀ  

ها زرنظر گر نه  اد    جمعیت، و تعداز گله زر تنظیم راه رز

انادازۀ من ااوت جمعیات     برای برریی اثر این ع امل، یاه 

یااازی  ااد و هاار یااه   رأس  اا یه 2000، و 1000، 500

صا رت تاااز ی پخاس     گله به 20، و 10، 5جمعیت بین 

های  گله برای جمعیت 5ها برایاس تعداز   دند  اندازۀ گله

 400، و 200، 100ترتیاااب  رأس باااه 2000، و 1000، 500

و  200، و 100، 50ترتیاب   گلاه باه   10رأس، بارای تعاداز   

رأس ب زناد    100، و 50، 25ترتیاب   گله به 20برای تعداز 

 د  با زو  دت اننخاب زیااز   یازی تمامی راه رزهای   یه

زرصد حی انات نر 4و کم انجام  د  زر  دت اننخاب زیاز 

زرصد از حی انات نر به تعداز 8و برای  دت اننخاب کمنر 

 متاوی با حی انات مااز  آمیازش زاز   اد  تعیاین  ادت     

هاا زر   اننخاب زر راه رزها بیشنر ازطریق نرها با ز و مااز   

زرصد اننخاب  ادند   80ط ر یکتان زر حدوز  راه رزها به
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ت ااری نیاز بارای     زو یطح آمیزش تااز ی و حاداقل هام  

تعیین اثر ن ع آمیزش زرنظر گر نه  د  به ایان ترتیاب، زر   

تکارار باا    5یال با  30راه رز کلی برای  36مجم ع تعداز 

  (17)انجام  د  ADAMبرنامۀ کامپی تری 

بعد از اجرای همۀ راه رزها، میانگین  ایتنگی ژننیکی 

 5خ نی برای جمیعت زر تمام حی انات نا ای از   کل و هم

تکرار زر هر یال محای ه و از رگریی ن میانگین  ایتنگی 

یازی، میزان پیشار ت   خ نی بر یال   یه ژننیکی کل و هم

ی یاالنه برای هر راه ارز محایا ه  اد     خ ن ژننیکی، و هم

میانگین  اصلۀ نتل، صحت، و  دت اننخاب حی انات نار  

و ماز  با این از  از  اصلۀ نتل، صحت، و  ادت اننخااب   

م لدهای نر و ماز  محای ه  د  زر هر تکارار و هار یاال    

تعیین میزان پیشر ت ژننیکی یاالنه بارای  ایتانگی کال،    

یاانگین  اصالۀ نتال، میاانگین     خا نی، م  تغییر یااالنه هام  

صحت، و  دت اننخاب م لادهای نار و مااز  زر یاط ح     

گ ناگ ن ع امل با آنالیز واریان  و آزم ن زانکن و با بتنه 

 ( 7مقایته  د ) R.3.0.1زر  Agricolaeا زاری  نرم

 

 نتایج و بحث

میانگین و خطای معیار پیشار ت ژننیکای یااالنه و تغییار     

میاانگین تماام راه رزهاا زر زو روش    خ نی یاالنه برای  هم

ارائه  د  ایت  پیشر ت ژننیکی یاالنه  1آمیزش زر جدول 

زر حالت آمیزش تااز ی زر مقایته باا آمیازش باا حاداقل     

(  زر روش آمیازش  01/0Pزرصد بیشنر با ز ) 11ت اری  هم

تااااز ی بااا وجاا ز بیشاانرب زن پیشاار ت ژننیکاای، میاازان  

ت اری بیشنر با ز    ا حداقل همخ نی زر مقایته با آمیزش ب هم

جاای   ت ااری باه   زر روش این از  از آمیزش باا حاداقل هام   

زرصد کمنر ب ز 18خ نی یاالنه  آمیزش تااز ی تغییر زر هم

(01/0P) کاا ن زر آمیاازش تااااز ی پیشاار ت ژننیکاای و  

خا نی یااالنه زر مقایتاه باا آمیازش باا حاداقل         تغییر هام 

 ت پیشار ت ژننیکای   ت اری بیشنر ایت باا محایا ۀ نتا    هم

عنا ان معیاار مقایتاه زو     خ نی یاالنه باه  یاالنه به تغییر هم

 اا ز کااه ایاان معیااار )نتاا ت  روش آمیاازش مشااخص ماای

خا نی یااالنه( بارای     پیشر ت ژننیکی یاالنه باه تغییار هام   

 65/1ت اری  و زر آمیزش با حداقل هم 52/1آمیزش تااز ی 

کرز که آمیزش باا  گیری  ت ان ننیجه ایت پ  با این معیار می

   ت اری زر مقایته با آمیزش تااز ی بهنر ایت  حداقل هم
 

و  ،نسل، میانگین صحت ۀخونی ساالنه، میانگین فاصل ساالنه برای شایستگی كل، تغییر هم . میانگین و خطای معیار پیشرفت ژنتیکی1جدول 

 شدت انتخاب برای نوع آمیزش

ت اری آمیزش با حداقل هم   راینجه آمیزش تااز ی 

(034/0 )461/0 b (036/0 )517/0 a   یاالنۀ  ایتنگی کلپیشر ت ژننیکی 

(032/0 )278/0 b (038/0 )340/0 a خ نی یاالنه )زرصد( تغییر هم 

(010/0 )233/4  (010/0 )241/4   اصلۀ نتل )یال( 

(006/0 )061/0  (004/0 )067/0  وزن ت لد )کیل گرم( یاالنۀ پیشر ت ژننیکی 

(030/0 )401/0 b (032/0 )452/0 a وزن یکتالگی )کیل گرم( یاالنۀ پیشر ت ژننیکی 

(036/0 )672/1  (037/0 )669/1   دت اننخاب نرها 

(010/0 )135/0 b (011/0 )147/0 a صحت اننخاب نرها 

(012/0 )034/0  (012/0 )031/0  ها  دت اننخاب ماز  

(009/0)137/0 b (010/0 )159/0 a  ها صحت اننخاب ماز 

a-b: زار ایت  ت اوت ارقام با حروف غیر مشابه زر هر رزیف، معنی(01/0P)  
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ت اوت  اصلۀ نتل، پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن ت لاد،  

ها زر آمیزش تااز ی، و حاداقل    دت اننخاب نرها و ماز 

(  بااالب زن پیشار ت   1زار ن ا ز )جادول    ت ااری معنای   هم

نرهاا و   یاالگی و صاحت اننخااب    ژننیکی یاالنۀ وزن یک

هاا زر روش آمیازش تاااز ی زر مقایتاه باا حاداقل        ماز 

  زیازب زن صحت اننخاب (01/0P)زار ب ز  ت اری معنی هم

هاا زر روش آمیز ای تاااز ی زر مقایتاه باا       نرها و ماز 

ت اند نا ی از این با د که زر آمیازش   ت اری می حداقل هم

تااز ی محدوزینی زر آمیازش حی اناات نیتات ولای زر     

ت ااری آمیازش    ت اری، حی اناات باا کمنارین هام     ش همرو

 زارند 

هاای   ت ااری از روش  این از  از آمیزش باا حاداقل هام   

آورز  خا نی را باه وجا ز مای     آمیز ی ایت که کمنرین هم

ولی پیشر ت ژننیکی زر مقایته با آمیزش تاااز ی بیشانر   

ت اری با وج ز کاهس تغییر  (  آمیزش با حداقل هم6ایت )

 ا ز   لزوماً باعث ا زایس پیشار ت ژننیکای نمای   خ نی  هم

ت ااری   (  زر تحقیق حاضر، زر آمیازش باا حاداقل هام    15)

خ نی یاالنه کمنر ب ز ولی پیشر ت ژننیکی بیشنر  تغییر هم

تأخیراناداخنن  اروع    ت اری با به ن  ز  آمیزش با حداقل هم

خ نی پ  از  های بعدی و تغییر کمنر هم خ نی زر نتل هم

خا نی کمنار زر جمعیات     خ نی، باعث ایجاز هم  روع هم

(  ا زایس پیشر ت ژننیکی زرننیجۀ این از  20و  6  ز ) می

جاای آمیازش تاااز ی زر     ت اری به از آمیزش با حداقل هم

(  16، و 12، 3زرصاد گاازارش  اد  ایاات )  3تااا  1زامناۀ  

ب زن پیشر ت ژننیکی یاالنه زر حالت آمیزش با حداقل  کم

یته با آمیزش تااز ی زر ایان تحقیاق، باا    ت اری زر مقا هم

(  زیازب زن مقادار تغییار   1ها همخ انی زارز ) یایر گزارش

خ نی زر آمیزش تااز ی زر مقایته با آمیزش با حداقل  هم

زرصد گزارش  د  ایت که کمنر از ننایج این 16 ت اری هم

 (  12تحقیق ایت )

ت ااری محادوزکرزن    ک ن هدف از آمیزش حداقل هام 

خ نی، تأثیر  خ نی ایت، با محدوزکرزن مقدار هم ر هممقدا

زلیال     ز و ا ازایس پیشار ت ژننیکای باه     من ی آن کم می

خا نی بار میاانگین و واریاان  زر      کاهس تأثیر من ای هام  

هاای غیرتاااز ی    (  آمیازش 1بلندمدت م رز اننظار ایت )

خا نی( باعاث کااهس مقادار      کنندۀ هم های کننرل )آمیزش

ند ولی همیشه ا زایس پیشر ت ژننیکی زر    خ نی می هم

(  عدم تاأثیر روش  15ها وج ز نخ اهد زا ت ) این آمیزش

آمیزش بر  اصلۀ نتل و  دت اننخااب نرهاا زر گاوهاای    

هلشناین گزارش  د  ایت که م ا ق با ننایج ایان تحقیاق   

ب زن زرصد تغییر ننایج تحقیق حاضر باا   (  من اوت3ایت )

با زن یااخنار    زلیال من ااوت   ناد باه  ت ا ها می یایر گزارش

هاای    اد  و تعاداز یاال    یاازی  هاای  ا یه   جمعیت و گله

 یازی با د    یه

اثر  دت اننخاب بر پیشر ت ژننیکی یاالنۀ  ایتانگی  

یااالگی، تغییاار  کاال و پیشاار ت ژننیکاای یاااالنۀ وزن یااک

زار  خ نی یاالنه، صحت، و  دت اننخااب نرهاا معنای    هم

(01/0Pولی بر  اصلۀ ن ) تل، پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن

( 01/0Pزار ن ا ز )  هاا معنای   ت لد، و  دت اننخااب مااز   

(  زلیل واضحی برای عدم تاأثیر  ادت اننخااب    2)جدول 

ت اند نا ی از تأثیر ا ت  زیاز بر وزن ت لد پیدا نشد ولی می

زلیال زا انن    خ نی زر  دت اننخاب زیااز باه   نا ی از هم

ب زن مقادار تنا ع    از طر ی پایین خ نی باال با د  مقدار هم

یالگی )زر حاد   وزن ت لد )زر حد گرم( زر مقابل وزن یک

خا نی بارای وزن ت لاد     کیل گرم( و تأثیر آ کار ا ات هام  

ت اند زلیل زیگری برای باالب زن مقدار پیشر ت ژننیکای   می

با زن پیشار ت ژننیکای وزن     یالگی و کام  یاالنۀ وزن یک

با اد   ادت اننخااب زیااز     ت لد زر  دت اننخااب زیااز   

خا نی   زرصد تغییر هام 9/71زرصد پیشر ت ژننیکی و 5/8

یاالنۀ بیشنری زر مقایتاه باا  ادت اننخااب کام زا ات       

روی  خ نی )پا   زلیل تأثیر من ی هم (  بنابراین به2)جدول 

خ نی( بر پیشار ت ژننیکای یااالنۀ صا ات، پیشار ت       هم
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ماال  ژننیکی  ایتانگی کال زر  ادت اننخااب زیااز، احن     

مدت زر مقایته  کاهس پیشر ت ژننیکی زر اننخاب ط النی

با  دت اننخاب کم وج ز زارز  همچنین صاحت اننخااب   

و  6/18ترتیاب   ها زر  دت اننخاب کام باه   زر نرها و ماز 

ت اند زر  زرصد بیشنر از  دت اننخاب زیاز ب ز که می4/11

بلندمدت باعاث بیشنر ادن پیشار ت ژننیکای زر  ادت      

ها، ا زایس بیس از حد    ز  ط ق زیگر گزارش اننخاب کم

ت اند به کاهس صحت اننخااب بینجاماد     دت اننخاب می

 ( 8که با ننایج این تحقیق همخ انی زارز )

یازی تاااز ی، ایان از  از تعاداز     زر یک تحقیق   یه

عن ان تغییر  دت اننخاب برریای  اد     نرهای گ ناگ ن به

 62/3هاار گااو نار    پیشر ت ژننیکای زر م قاع اننخااب ک   

انحراف معیار زر یال ب ز ولی با ا زایس تعداز گاو نار باه   

انحاراف معیاار    96/2رأس، میزان پیشر ت ژننیکی باه   64

 د  بعاد از   کاهس یا ت  با کاهس تعداز حی انات اننخاب

زرصد ا ازایس  42/0به  05/0خ نی از  یال اننخاب، هم 10

  ) دت اننخاب کم(، (  با ا زایس تعداز ا راز ماز19یا ت )

بااه  194/0یااال اول اننخاااب از  15پیشاار ت ژننیکاای زر 

کاهس یا ت و روند کاهشی پیشر ت ژننیکی بارای   132/0

 125/0باه   194/0نیاز زیاد   اد )از     25تاا   15هاای   یال

کاهس یا ت(  پیشر ت ژننیکی زر یال آخر بارای  ادت   

خا نی   و میزان هم 05/3و  6/4ترتیب  اننخاب زیاز و کم به

(  ا زایس پیشر ت 23زرصد ب ز )67/23و  93/42ترتیب  به

ژننیکی یاالنه  ایتنگی کل و کاهس صاحت اننخااب زر   

ها زر  دت اننخاب زیاز زر مقایتاه باا  ادت     نرها و ماز 

(  زلیل 3اننخاب کم زر یایر تحقیقات گزارش  د  ایت )

خا بی   باالب زن صحت اننخاب زر  ادت اننخااب کام باه    

ت اند با کاهس  ت ولی ا زایس  دت اننخاب میرو ن نیت

صحت و کاهس  دت همرا  با اد کاه باا نناایج تحقیاق      

حاضر مطابقت زارز  زلیل این امر ا زایس تعاداز رک رزهاا   

برای ارزیابی نرها زر  دت اننخاب کام بیاان  اد  ایات     

خا نی زر  ادت اننخااب زیااز زر      (  میزان ا زایس هام 6)

زرصد مشاهد   اد  ایات    60 مقایته با  دت اننخاب کم

(2  ) 

 
و  ،نسل، میانگین صحت ۀخونی ساالنه، میانگین فاصل ساالنه برای شایستگی كل، تغییر هم . میانگین و خطای معیار پیشرفت ژنتیکی2جدول 

 شدت انتخاب برای سطوح شدت انتخاب

  راینجه زیاز کم

(035/0 )469/0 b (036/0 )509/0 a   ایتنگی کلپیشر ت ژننیکی یاالنۀ 

(028/0 )249/0 b (034/0 )428/0 a خ نی یاالنه )زرصد( تغییر هم 

(010/0 )245/4  (009/0 )229/4   اصلۀ نتل )یال( 

(005/0 )065/0  (006/0 )063/0  پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن ت لد )کیل گرم( 

(032/0 )402/0 b (031/0 )451/0 a (یالگی )کیل گرم پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن یک 

(007/0 )520/1 b (0004/0 )821/2 a دت اننخاب نرها  

(011/0 )153/0 a (009/0 )129/0 b صحت اننخاب نرها 

(004/0 )018/0  (016/0 )047/0  ها  دت اننخاب ماز  

(010/0 )156/0 a (009/0 )140/0 b  ها صحت اننخاب ماز 

a-b: زار ایت  ت اوت ارقام با حروف غیرمشابه زر هر رزیف، معنی(01/0P)  
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خا نی یااالنه،    ننایج تحقیق حاضر بارای ا ازایس هام   

پیشر ت ژننیکی یاالنه، و کاهس صحت اننخاب برای نرها 

هاا   ها زر  دت اننخاب زیااز مشاابه یاایر گازارش     و ماز 

با زن میازان تغییارات ایان تحقیاق زر       ایت  زلیل من اوت

 د  برای یط ح گ نااگ ن  ادت    مقایته با ننایج گزارش

با زن یااخنار جمعیات     ت اند نا ی از من ااوت  ب میاننخا

 اااد  و  ااادت اننخااااب خیلااای بااااالی  یاااازی  ااا یه

 د  برای یط ح  دت اننخااب زیااز زر ایان     زرنظرگر نه

 تحقیق با د 

جمعیات زر   ۀاناداز  گ نااگ ن ننایج مرب ط به یاط ح  

هاا   جمعیات  ۀارائه  د  ایات  باا ا ازایس اناداز     3جدول 

ایتنگی کل ا زایس یا ت  ت اوت   ۀپیشر ت ژننیکی یاالن

جاز   هاا )باه   جمعیت گ ناگ نهای  پارامنرها بین انداز  همۀ

(  01/0Pزار با ز )  هاا( معنای    دت اننخاب نرهاا و مااز   

زر مقایته رأیی  2000زر جمعیت  پیشر ت ژننیکی یاالنه

و  6/59ترتیاااب  رأیااای باااه 500 و 1000جمعیااات  باااا

خ نی یاالنه زر  ر هم(  تغیی01/0Pزرصد بیشنر ب ز )9/71

 500و  1000جمعیات   زر مقایته باا رأیی  2000جمعیت 

زرصاد کمنار با ز    54و  6/33ترتیاب باه میازان     رأیی باه 

(01/0Pاصاال   )زر رأس  2000نتاال باارای جمعیاات   ۀ

زر آمااری   نظار های زیگار کام با ز و از    جمعیت مقایته با

زاری زا ات   رأیای ت ااوت معنای    500جمعیت مقایته با 

(01/0Pکاهس هم  ) خ نی  خ نی )کاهس ا ت نا ی از هم

و کاهس روند کاهشی تنا ع ژننیکای( و  اصالۀ نتال بارای      

ت اناد زلیلای بارای ا ازایس پیشار ت       های بزرگ می جمعیت

هاا با اد  بااالب زن پیشار ت      ژننیکی یاالنه زر این جمعیات 

یالگی بارای جمعیات    ژننیکی یاالنۀ ص ات وزن ت لد و یک

با جمعیت ک کک نیز مشاهد   د )جادول   بزرگ زر مقایته

 2000هاا زر جمعیات    (  صحت اننخاب برای نرهاا و مااز   3

ت اناد   ( کاه مای  01/0Pها باالتر ب ز ) رأیی از یایر جمعیت

زلیل زیگر برای بیشنرب زن پیشار ت ژننیکای یااالنه زر ایان     

ب زن  اصالۀ نتال زر    (  زلیل پایین3ها با د )جدول  جمعیت

ت اند نا ی از این با د که با باالر نن اندازۀ  یجمعیت بزرگ م

جمعیت تن ع ژننیکی بیشنر  د  و تعداز ا راز ممناز جایگزین 

  ز، بنابراین الزم نیتت ا راز مادت زیاازی زر گلاه     زیاز می

بمانند  ا زایس اطالعات الزم برای ارزیابی ژننیکی با ا ازایس  

ن صحت اننخاب زر ت اند زلیلی برای باالب ز اندازۀ جمعیت می

 هایی با اندازۀ بزرگ با د  جمعیت
 

و شدت انتخاب برای  ،خونی ساالنه، میانگین صحت ساالنه برای شایستگی كل، تغییر هم میانگین و خطای معیار پیشرفت ژنتیکی .3جدول 
 جمعیت ۀسطوح انداز

  راینجه 500 1000 2000

(028/0 )626/0 a (030/0 )517/0 b (013/0 )324/0 c پیشر ت ژننیکی یاالنۀ  ایتنگی کل 

(036/0 )221/0 c (030/0 )317/0 b (038/0 )478/0 a خ نی یاالنه )زرصد( تغییر هم 

(011/0 )208/4 b (011/0 )231/4 b (006/0 )273/4 a )اصلۀ نتل )یال  

(005/0 )079/0 a (004/0 )069/0 a (006/0 )045/0 b )پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن ت لد )کیل گرم 

(024/0 )545/0 a (027/0 )452/0 b (011/0 )282/0 c یالگی )کیل گرم( پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن یک 

(048/0 )664/1  (043/0 )679/1  (046/0 )669/1   دت اننخاب نرها 

(009/0 )180/0 a (010/0 )142/0 b (006/0 )101/0 c صحت اننخاب نرها 

(022/0 )043/0  (012/0 )038/0  (001/0 )016/0  ها اننخاب ماز  دت  

(009/0 )183/0 a (009/0 )149/0 b (006/0 )112/0 c  ها صحت اننخاب ماز 

a-c: زار ایت  ت اوت ارقام با حروف غیر مشابه زر هر رزیف، معنی(01/0P)  
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ا زایس پیشر ت ژننیکی یاالنه با ا زایس اندازۀ جمعیت 
( که باا نناایج ایان تحقیاق     11مشاهد   د  ایت ) زر م ش

قت زارز  باین انادازۀ جمعیات و تنا ع ژننیکای رابطاۀ       مطاب

متاانقیمی وجاا ز زارز و بااا ا اازایس اناادازۀ جمعیاات تناا ع 
(  اگر تن ع ژننیکی بارای صا نی زر   9  ز ) ژننیکی بیشنر می

جامعااه خیلاای باااال با ااد و  قااط ا ااراز ممناااز برایاااس    

 د   های زقیق ص ت اننخاب   ند، ا راز اننخاب گیری انداز 

آنها به مراتب بهنر از میانگین ایات و تغییار ژننیکای    و نناج 
گیرز  اگر تنا ع ژننیکای کام با اد، حنای       تر انجام می یریع

برترین ا راز و نناج آنها  قاط مقادار کمای بهنار از میاانگین      

 ( 13ایت، بنابراین تغییر ژننیکی کندتر خ اهد ب ز )
هاای   خ نی یااالنه بارای جمعیات    بیشنرب زن تغییر هم

کاه   جمعیات نامحادوز   ۀزر اندازقابل اننظار ایت  ک کک 
نیروهاای تکااملی    ،کنند میزش میآص رت تااز ی  ا راز به

یااخنار   و اننخاب مهم نیتنند و ،مهاجرت، جهس همچ ن

ماند  باه   ژننیکی جمعیت به همان  رم زر نتل بعد باقی می

 آمیازش ، احنماال  تیا بزرگ جمع ۀانداز ۀهر حال به وایط
(  زلیل باالب زن  اصلۀ نتال زر  5)ایت  نرخ یشاوندی کم

ت اند نا ی از باالر نن تن ع ژننیکی باا   جمعیت ک کک می
ا زایس اندازۀ جمعیت با د، بناابراین تعاداز ا اراز ممنااز     

  ز و ضرورتی ندارز کاه ا اراز مادت     جایگزین بیشنر می
 زیازی زر گله بمانند  

 5ز گلۀ پیشر ت ژننیکی یاالنۀ  ایتنگی کل برای تعدا

ها بیشنر ب ز، اخنالف پیشر ت  زر مقایته با یایر تعداز گله
زار  ژننیکی یاالنۀ  ایتنگی کل بین یط ح تعداز گله معنای 

هاا   خ نی یااالنه باین تعاداز گلاه     (  تغییر هم01/0Pایت )

زار ن  ز  پیشر ت ژننیکی یااالنۀ صا ات وزن ت لاد و     معنی

رونادی مشاابه   هاا   یالگی بین یاط ح تعاداز گلاه    وزن یک
ها بار   پیشر ت ژننیکی یاالنۀ  ایتنگی کل زارند  تعداز گله

زار ندارز ولی صحت  ها تأثیر معنی  دت اننخاب نرها و ماز 

 10زر مقایته باا   5ها برای تعداز گلۀ  اننخاب زر نرها و ماز 
بیشنر ایت و اخنالف صاحت اننخااب بارای نرهاا و      20و 

زار باا ز  ز گلااه معناایهااا بااین یااط ح گ ناااگ ن تعاادا ماااز 
(01/0Pباالب زن صحت اننخاب و تغییر هم  )   خ نی کام زر

ت اند زلیلای بار بااالب زن پیشار ت ژننیکای       می 5تعداز گلۀ 

یاالنۀ  ایتنگی کل زر آن با د  زر تعداز گلاۀ کام زر ایان    

هاا   ب زن انادازۀ گلاه   بزرگنر ایت و بزرگ تحقیق، اندازۀ گله 
کی و ا زایس تعاداز ا اراز ممنااز    باعث بیشنر دن تن ع ژننی

 ا ز بناابراین حی اناات مادت      برای جایگزینی حی انات می
   ز  مانند و باعث کاهس  اصلۀ نتل می کمنری زر گله می

 

و  ،نسلی، میانگین صحت ۀخونی ساالنه، میانگین فاصل ساالنه برای شایستگی كل، تغییر هم . میانگین و خطای معیار پیشرفت ژنتیکی4جدول 
 شدت انتخاب برای سطوح تعداد گله

  راینجه 5 10 20

(034/0 )408/0 c (038/0 )495/0 b (048/0 )564/0 a پیشر ت ژننیکی یاالنۀ  ایتنگی کل 

(049/0 )333/0  (046/0 )346/0  (047/0 )337/0  خ نی یاالنه )زرصد( تغییر هم 

(008/0 )262/4 a (015/0 )224/4 b (010/0 )225/4 b ال( اصلۀ نتل )ی 

(007/0 )053/0 b (005/0 )061/0 b (006/0 )078/0 a )پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن ت لد )کیل گرم 

(030/0 )361/0 c (035/0 )434/0 b (043/0 )485/0 a یالگی )کیل گرم( پیشر ت ژننیکی یاالنۀ وزن یک 

(046/0 )670/1  (047/0 )666/1  (044/0 )676/1   دت اننخاب نرها 

(010/0 )113/0 c (010/0 )143/0 b (013/0 )168/0 a صحت اننخاب نرها 

(009/0 )023/0  (022/0 )047/0  (010/0 )028/0  ها  دت اننخاب ماز  

(010/0 )122/0 c (009/0 )151/0 b (013/0 )171/0 a  ها صحت اننخاب ماز 

a-c: زار ایت  ت اوت ارقام با حروف غیر مشابه زر هر رزیف، معنی(01/0P)  
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 اد  زر باین    یاازی  ر، جمعیات  ا یه  زر تحقیق حاضا 

  ز، بنابراین برای تعداز گلاۀ کام، انادازۀ     ها ت زیع می گله

ها ک کک ایات    ها بزرگ، و تعداز گلۀ زیاز اندازۀ گله گله

ت ان گ ت که پیشار ت ژننیکای باا کااهس انادازۀ       پ  می

 اد      ز که این ننیجه باا زیگار نناایج ارائاه     ها کم می گله

(  زر برریاای هم تاانگی بااین صااحت  10مطابقاات زارز )

یاازی   روش  ا یه  برآورز ارزش اصالحی و اندازۀ گله باه  

گزارش  د که هم تنگی بین ارزش اصالحی برآورز اد   

های باا انادازۀ ک کاک کمنار ایات و       و حقیقی برای گله

(  10یابد ) پیشر ت ژننیکی با ا زایس اندازۀ گله ا زایس می

های  ایس احنمال آمیزشزلیل ا ز های ک کک به زر جمعیت

خ نی جمعیات زر صا رت عادم     خ یشاوندی، ا زایس هم

خ نی، وج ز خ اهد زا ات  زر تحقیاق حاضار     کننرل هم

)انادازۀ گلاۀ    10خ نی برای تعاداز گلاۀ    ا زایس جزئی هم

زلیل ا زایس  ت اند به ، می5ک کک( زر مقایته با اندازۀ گلۀ 

س پیشار ت  های خ یشاوندی با اد  ا ازای   احنمال آمیزش

ژننیکی یاالنه، صحت اننخاب با ا زایس اندازۀ گله )تعاداز  

هاا همخا انی    گلۀ کم( برای تحقیق حاضر با یایر گازارش 

 ( 3زارز )

 ا ز انادازۀ    برایاس ننایج تحقیق حاضر، پیشنهاز مای 

هاا بارای گاوهاای ییتانانی بازرگ       جمعیت و اندازۀ گلاه 

نی زر خا   زرنظر گر نه  ا ز  همچناین بارای کننارل هام     

هااای  جمعیاات گاوهااای ییتاانانی بهناار ایاات از آمیاازش

ت ااری ایان از   ا ز       د  مانند آمیزش با حداقل هم کننرل

 اد  بارای    برای این منظ ر باید  دت اننخاب زرنظرگر نه

زقت اننخااب  ا ز و تاا حاد الزم از      متیرهای اننخابی به

 نش ز یا زر ص رت این از  از  های خیلی زیاز این از   دت

  د  این از    ز  های کننرل ها از آمیزش این  دت اننخاب
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