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چکیده

 3.اثر اشتباه در برآورد ارزش اقتصادي براي برخی از صفات بر روي رشد ژنتیکی توابع هدف بودهدف از این تحقیق بررسی 

به عنوان تابع اصلی دربرگیرنده صفات تولیدشیر، درصدچربی،  1تابع هدف . شدتابع هدف انتخاب مختلف در نظر گرفته

 3دربرگیرنده صفات تابع اصلی به جزء فاصله بین دو زایش و تابع هدف  2درصدپروتئین و فاصله بین دو زایش، تابع هدف 

عدم حضور . تابع، شاخص انتخاب با دخالت صفات تابع هدف اصلی تشکیل شدبراي هرسه . دربرگیرنده صفت تولید شیر بود

نتایج نشان داد . به منزله صفر در نظر گرفتن ارزش اقتصادي آنها بوده است 3و  2در تابع هدف  1بعضی از صفات تابع هدف 

همبسته صفات و نیز کاهش رشد  اشتباه در برآورد ارزش اقتصادي صفت فاصله بین دو زایش بیشترین اثر را در رشد ژنتیکی

  .ژنتیکی اقتصادي در تابع هدف اصلی داشت

  رشد ژنتیکی، تابع هدف انتخاب، شاخص انتخاب:کلید واژه ها

مقدمه

هاي اصالح نژادي گاو شیري مثلی در دامداریها حضور آنها در برنامهبا توجه به اهمیت اقتصادي صفات تولیدي و تولید  

از سوي دیگر ممکن است به علت عدم دسترسی به ارزش اقتصادي براي . نمایدانتخاب ضروري میو در تابع هدف 

تعدادي از صفات از حضور آن صفات در تابع هدف صرفنظر شود یا به عبارت دیگر ارزش اقتصادي این صفات صفر در 

این رشد ژنتیکی با  "که معموال نظر گرفته شود ولی ممکن است یک رشد ژنتیکی غیر مستقیم در این صفات ایجاد شود

این تفاوت مبناي اندازه گیري اثر اشتباه در .شود متفاوت استآنچه که در صورت حضور صفت در تابع هدف حاصل می

  .برآورد ارزش اقتصادي صفات است

بهصفاتینا.هستندشیريهاي اصالح نژادي گاوهايبرنامهدرصفاتازمهمترینپروتئینوچربیشیر،صفات      

اغلب اوقات صفات مربوط به . باشندمیداماصالحمتخصصینتوجهباالمورداقتصاديارزشوژنتیکیبهبودامکاندلیل

این درحالی است که همبستگی . میشوندباروري به دلیل وراثت پذیري پایین در برنامه هاي اصالحی نادیده گرفته

شود که همراه با بهبود در صفات تولیدي عملکرد تولیدمثلی کاهش سبب مینامطلوب بین صفات تولیدي و تولیدمثلی 

محاسبه ارزش اقتصادي آنها و حضور آنها در مثلی در دامداریهاتولیدي و تولیدبا توجه به اهمیت اقتصادي صفات. یابد

حقیق بررسی اثر نادیده گرفتن لذا هدف این ت). 7و  6(نماید هدف انتخاب ضروري میهاي اصالح نژادي و در تابعبرنامه

بین دو زایش بر رشد ژنتیکی اقتصادي حاصل از برنامه ارزش اقتصادي صفات درصدچربی، درصدپروتئین و فاصله

  .انتخاب در گاو شیري است
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هاروشومواد

بین چربی، فاصلهدرصدشیر، در تابع هدف اول تولید. سه تابع هدف انتخاب مختلف در نظر گرفته شدتحقیقایندر      

شدند و این تابع به عنوان تابع -دو زایش به عنوان صفات اقتصادي مهم در اصالح نژاد گاوهاي شیري ایران در نظر گرفته

در دو تابع هدف دیگر فرض شد که به علت عدم دسترسی به ضریب اقتصادي براي تعدادي . هدف اصلی محسوب شد

بطوري که در تابع هدف دوم صفت فاصله بین دو زایش . هدف صرفنظر شده است از صفات از حضور آن صفات در تابع

ضرایب اقتصادي استفاده . و در تابع هدف سوم صفات درصد چربی و درصد پروتئین از تابع هدف اصلی حدف شدند

، - 505، 128، 3223زایش به ترتیب برابربین دوشده براي صفات تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و فاصله

  ).1(در نظر گرفته شد- 73814

یک شاخص انتخاب به صورت تابعی از از یک رکورد شخصی از صفات تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و       

بعد از تشکیل ماتریسهاي مورد نیاز با استفاده از . فاصله بین دو زایش براي هر سه تابع هدف انتخاب تشکیل شد

رشد ژنتیکی همبسته صفات از فرمول ذیل محاسبه شد ) 1386(ی و فنوتیپی برآورد شده توسط طغیانی پارامترهاي ژنتیک

)5:(  

i ′ ′

′
=

 ضرایب شاخص براي صفات موجود در شاخص انتخاب،  ت همبسته،ارشد ژنتیکی صف در این معادله       

مـاتریس واریـانس    ماتریس واریانس کواریانس ژنتیکی صفت همبسته بـا صـفات موجـود در تـابع هـدف انتخـاب،      

براي . ارزش اقتصادي صفات تابع هدف انتخاب می باشد کواریانس ژنتیکی بین صفات شاخص و صفات تابع هدف، 

:.نسبت به تابع هدف اصلی از معادله زیر استفاده شد 3و  2مقایسه رشد ژنتیکی اقتصادي حاصل از توابع هدف 

SHSH = v + vib′ G v
- تابع(انتخاب در  تابع هدف اصلی پاسخو  3یا  2پاسخ ژنتیکی اقتصادي توابع هدف  در این معادله      

ماتریس واریانس کواریانس ژنتیکی بین صفات شاخص و  .3یا  2رشدژنتیکی صفات توابع هدف . است) 1هدف

ارزش اقتصادي اقتصادي صفات  .1هدف اقتصادي صفات تابع ارزش ).1هدفتابع(صفات تابع هدف اصلی 

. دهندرا نشان می 1ضرایب شاخص تابع هدف  ′.همبسته 

صورت گرفت و قبل از انجام محاسبات آزمون سازگاري  Matlab7محاسبات در محیط برنامه نویسی نرم افزار

  ).2(ماتریسهاي واریانس و کواریانس براي  کسب اطمینان از همیشه مثبت بودن آنها انجام شد 

نتایج

-ژنتیکی همبسته صفات درصدرشد. آمده است 1درجدول  3و  2هدف تئین در تابعپروچربی و درصدژنتیکی درصدرشد

و  2بود و نسبت رشد ژنتیکی توابع  2ژنتیکی آنها در تابع هدف مشابه مقدار رشد 3پروتئین در تابع هدف چربی و درصد

صفات درصدچربی و درصد پروتئین ژنتیکی قوي همبستگی ). 2جدول (را نشان داد ) 0,9(اي مقدارمشابه 1هدفبا تابع 3

تغییري در رشدژنتیکی ) 3تابع هدف(با تولید شیر و ارزش اقتصادي بسیار پائین آنها سبب شد که حذف آنها از تابع هدف 

در عدم حضور  1با تابع هدف  3و  2به نظر می رسد که علت کاهش نسبت رشدژنتیکی توابع هدف .آنها ایجادنکند

که این صفت در  1رشد ژنتیکی صفت فاصله بین دو زایش در تابع هدف . ش در این توابع باشدصفت فاصله بین دو زای
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ارزش اقتصادي . در شرایط عدم حضور آن بود 3و  2ژنتیکی همبسته آن در دو تابع هدف آن حضور داشت کمتر از رشد

 بع هدف که ارزش اقتصادي باالییمنفی باالي این صفت و همبستگی ژنتیکی قوي و مثبت آن با صفت تولید شیر در تا

که نشان دادند نسبت ) 1388(این نتایج با نتایج بدست آمده توسط جوزي و شادپرور . داشت علت این تغییر مثبت بود نیز

  .رشد ژنتیکی در تابع هدف انتخاب در اثر حذف بعضی از صفات حایز اهمیت اقتصادي کاهش می یابد، موافق است
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Abstract
      The aim of the current study was to evaluate the effect of error in estimation of economic value 
of some traits on genetic gain of selection goal. Three various selection goals were constructed. 
Selection gol 1 as the main function consisted of milk yield, fat percentage, protein percentage and 
calving interval. The selection goal 2 was similar to the main goal excluding calving interval and 
the selection goal 3 was consisted of milk yield. For all functions, selection index function was 
formed using records on traits in main goal. Absence of some of the main goal traits in goals 2 and 
3 were considered as zero economic value for those traits. The results showed that error in 
estimating economic value of calving interval had the greatest effect on genetic gain in correlated 
traits and also in lowering the genetic gain in main selection goal. 

Key words: genetic gain.Selection goal. Selection index


