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  دهچكي

 ٥٠٠با  باز بختياري، مركب از يك هستهيك طرح اصالح نژاد هسته باز با استفاده از اطالعات جمعيت گوسفندان نژاد لري
پذيري و اندازه هسته بر ميزان اريبي برآورد رشد ، تا اثر وراثتسازي شدرأس ميش مولد شبيه ٤٥٠٠رأس و يك پايه با 
پذيري صفت ركورد شخصي بود. مقادير مختلف وراثتيك هگي و انتخاب بر اساس ما ٩. تابع هدف وزن ژنتيكي بررسي شود

پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار يك بار با ناديده گرفتن اثر  هاي متفاوت هسته در نظر گرفته شد ودر هسته و پايه و نيز اندازه
ژنتيكي بدست آمد. نتايج  پيشرفتيبي در برآورد انتخاب و بار ديگر با دخالت آن برآورد شده و از نسبت اولي به دومي ميزان ار

پذيري دهد. افزايش وراثتدرصد) رخ مي ١٨پذيري هسته و پايه برابر باشد، بيشترين اريبي (نشان داد در شرايطي كه وراثت
درصد تغيير  ٣٦تا  ١٠و بين پذيري رابطه مستقيم دارد وراثت نشان داد ميزان اريبي با ،٩/٠تا  ١/٠هسته و پايه از جمعيت 

پذيري جمعيت پايه تغيير داده شد، ميزان اريبي تغيير كرد؛ پذيري جمعيت هسته ثابت ولي وراثتكند. هنگامي كه وراثتمي
پذيري جمعيت پايه چندان حساس نيست. نتايج مربوط به دهد اريبي به وراثتدرصد بود كه نشان مي ١٠اما دامنه آن تنها 

بنابراين اثر اين عامل بر ميزان اريبي قابل  ،كنددرصد تغيير مي ٢٠تا  ١٠ن داد كه ميزان اريبي بين هسته، نشا تغيير اندازه
، ميزان اريبي ناشي از ناديده گرفتن اثر انتخاب در برآورد رشد ژنتيكيبر مهمترين عامل موثر بطور كلي  نظر كردن است.صرف
  پذيري صفت در هسته است.وراثت
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 مقدمه
به  اي رانژاد هسته سيستم اصالحها، در بسياري از كشور

 دانندميمناسب براي پيشرفت ژنتيكي  برنامهيك عنوان 
)Kosgey and Okeyo, 2007 اين سيستم از يك گله .(

حيوانات ممتاز (هسته) و يك يا چند گله مرتبط (پايه) 
هسته . )Mueller and James, 1984( شودتشكيل مي

 هاي بسته،در هسته تواند به صورت باز و يا بسته باشد.مي
گيرد و هيچ تبادالت ژنتيكي تنها در يك جهت انجام مي

اما در  ،به هسته وجود نداردهاي پايين جريان ژني از اليه
جريان ژني دو طرفه است و از حيوانات ممتاز  ،باز هسته

هاي هسته استفاده جايگزين اليه پايه به عنوان بخشي از
هاي كلي ويژگي. )Kossgey et al., 2006( شودمي

اي آن هاي پايهاصالح نژاد داراي هسته و فرمولسيستم 
تئوري اوليه مربوط به  .بيان شد James (1977)به وسيله 

- اي بر پايه ثابت بودن واريانسهاي اصالح نژاد هستهطرح

 ,Hopkins and James( هاي ژنتيكي جامعه استوار بود

1987.(  
واريانس  بربر ميانگين جمعيت  هانتخاب عالوفرآيند 

تواند ر در واريانس ژنتيكي ميژنتيكي نيز مؤثر است. تغيي
هاي آينده كن است در نسلميزان تغييراتي كه مم بر

). انتخاب Dekkers, 2004( اثر داشته باشدايجاد شود، 
هاي مطلوب فراتر از حد مقادير تغيير فراواني ژن باعث

د و در نتيجه باعث ناپديد شدن تدريجي شومتوسط مي
شود. از طرفي ديگر، انتخاب باعث واريانس افزايشي مي

م تعادل پيوستگي كاهش در واريانس افزايشي ناشي از عد
ي اگر يك صفت كمّ ). Muller and James, 1983( دشومي

محدودي جايگاه قرار داشته باشد، ثير تعداد ناأتحت ت
تواند سبب كاهش دائمي در واريانس ژنتيكي انتخاب نمي

 مقدار واريانس به وضعيت اوليه بر شود و با توقف انتخاب،
- ن جفت ژنگاهگردد. اين تغيير ناشي از همبستگي بيمي

 ,Bulmerباشد (هايي كه تحت انتخاب قرار دارند، مي

). تحت فرايند انتخاب، واريانس ژنتيكي افزايشي به 1971
- هش ميعلت عدم تعادل پيوستگي و افزايش همخوني كا

كمتر از حد در خالل چند نسل و پاسخ به انتخاب  يابد
در ميان  ١مورد انتظار خواهد شد. انتخاب به روش قطع

والدين، سبب كاهش واريانس نسبت به قبل از انتخاب 
  ). ١٣٧٧ ،ولي زاده و مقدم( شودمي

                                                             
1. Truncation selection 

ايستگاه پرورش و اصالح  ١٠در ايران از سه دهه گذشته 
نژاد گوسفند در سطح كشور احداث شده است. از اهداف 

ها شناسايي ظرفيت توليدي و حفظ نژاد اصلي اين ايستگاه
و انتقال پيشرفت حاصل  و بهبود عملكرد صفات توليدي

). ١٣٨٣(وطن خواه و همكاران، هاي تجاري است به گله
تغيير نرخ انتقال قوچ از  اثر) ١٣٩١ابراهيميان و همكاران (

هسته به پايه و نيز ميش از پايه به هسته در گوسفند نژاد 
 ٧٥در صورتي كه  و دريافتند مغاني را بررسي كردند

درصد  ٢٥مين شوند و نيز أهاي پايه از هسته تدرصد قوچ
هاي مورد نياز براي جايگزيني در هسته، از جمعيت ميش

پيشرفت ژنتيكي ساالنه حاصل  پايه آورده شوند، حداكثر
با افزايش اندازه  در تحقيق ديگري در ايران،د. شومي

رشد ژنتيكي افزايش  ،درصد از كل جمعيت ٧/١١ هسته تا
هدف از تحقيق  .)١٣٩١عسگري همت و همكاران، ( يافت

توجه به تغيير در اندازه حاضر بررسي ميزان اريبي با 
  پذيري در جمعيت هسته و پايه است. تغيير وراثتهسته و 

  ها مواد و روش

در اين پژوهش، با استفاده از اطالعات مربوط به 
بختياري ايستگاه شولي واقع در حومه گوسفندان نژاد لري

رأس ميش  ٥٠٠ته با جمعيتي مركب از يك هس ،كردشهر
افزار رأس ميش مولد با استفاده از نرم ٤٥٠٠و يك پايه با 

Matlab هاي سازي شد. در اين جمعيت براي نرشبيه
ي هسته و پايه هاماده كالس سني و براي سههسته و پايه 

كالس سني در نظر گرفته شد. سن والدين  ششنيز 
بره يك ساله  سال بود. تعداد دوهنگام تولد اولين فرزند، 

رأس ميش  ٣٣رأس و به ازاي هر  ٩٦/٠به ازاي هر ميش 
درصد و براي  ١٠هسته  اندازهيك قوچ در نظر گرفته شد. 

 هاي جايگزين گلهباز بودن هسته، فرض شد نيمي از ماده
 ٩تابع هدف شامل صفت وزن  د.وهسته از پايه تامين ش

پذيري تو وراث ٦٠/٩ماهگي با واريانس ژنتيكي افزايشي 
انتخاب بر  ).١٣٨٤در نظر گرفته شد (وطن خواه،  ٢٤/٠

اساس يك ركورد شخصي انجام شد. براي محاسبه 
ژنتيكي در دو حالت ثابت بودن واريانس و  پيشرفت

از  دخالت دادن اثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي صفت،
 ,Muller and James( به وسيلههاي ارائه شده فرمول

  شد:ه استفاد )1984;1983
)١(                              BN CggCG )1(0   
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ژنتيكي مورد انتظار با فرض  پيشرفت ،0G ،فوق در معادله
تفاوت انتخاب ترتيب به  BCو  NC، ثابت بودن واريانس

سهم هسته از  gو  هسته و پايهجمعيت ژنتيكي مربوط به 
  دهد. را نشان ميكل نقل و انتقاالت جمعيت 

)٢(                      )/()( vxywywg   

w و y هسته جمعيت نرخ انتقال قوچ و ميش از  به ترتيب
به ترتيب نرخ انتقال قوچ و ميش از پايه به  x و vبه پايه و 

 xمقدار صفر و براي  vدهند. براي هسته را نشان مي
در نظر گرفته شد. همچنين، فرض شد مازاد  ٥/٠مقدار 

هاي هسته به منظور جايگزيني به پايه منتقل و مادهها نر
  شوند. مي

)٣( ])1()1[(
2

1
BFNxDNFNDxBMNvDNMNDvNC   

و در نشان دهنده تفاوت انتخاب ژنتيكي  Dدر اين معادله،ِ 
 Nدهنده گله مبداء انتقال (ها، حرف اول نشانزير نويس
)، حرف پايهجمعيت به معني  Bهسته و جمعيت به معني 

) به معني ماده Fبه معني نر و  Mوسط عالمت جنسيت (
و حرف آخر نيز بيانگر گله مقصد انتقال است. به عنوان 

به معني تفاوت انتخاب ژنتيكي مربوط به  BMNDمثال 
شوند است. هاي پايه كه به هسته منتقل ميمسير نر

تفاوت انتخاب از حاصل ضرب شدت انتخاب، صحت 
ژنتيكي افزايشي تابع هدف انتخاب انتخاب و انحراف معيار 

  آيد. همچنين براي پايه خواهيم داشت:بدست مي
)٤(   

NFByDBFBDyNMBvDBMBDw
B

C  )1()1(
2

1  

هسته گفته شد، جمعيت آنچه كه براي  مشابه عاليم
ژنتيكي، در  پيشرفت براي محاسبه شوند.تعريف مي

صورت دخالت دادن اثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي صفت 
هاي مختلف تا رسيدن به ژنتيكي را در نسلبايد واريانس 

  برآورد كرد. ماند،نسل تعادل كه در آن واريانس ثابت مي
هاي انتخاب افراد هر يك از مسير اصالحيميانگين ارزش 

برابر است با مجموع ميانگين جمعيت مبداء و تفاوت 
 اصالحيانتخاب مربوطه. به عنوان مثال، ميانگين ارزش 

 سته كه براي جايگزيني در هستهه t هاي نسلماده
  :اند، به صورت زير محاسبه شدانتخاب شده

)٥(                              
NFNtNtNFNt Dmm   

در واريانس ژنتيكي افزايشي  ،Bulmer (1971)با توجه به 
افراد ماده انتخاب شده براي جايگزيني در داخل ميان 

  برابر است با: tهسته در نسل 
)٦(            ])1[ 2

tNNFNNFNNttNFN hxiVAVA   

)٧            (])1[ 2
tBBFNBFNBttBFN hxiVAVA   
به معني واريانس ژنتيكي افزايشي  VA در اين معادالت،

به ترتيب واريانس  BtVAو  NtVAصفت است. به عالوه 
نقطه  xشدت انتخاب،  t، iافزايشي هسته و پايه در نسل 

Nth،در انتخاب و  ٢قطع 2 Bth پذيري وراثت به ترتيب 2
دهد كه جايگزين مربع را نشان مي tهسته و پايه در نسل 

صحت ارزيابي ژنتيكي هستند. در اين معادالت فرض شد 
شود و به همين دليل صحت كه انتخاب فنوتيپي انجام مي

انتخاب برابر با وراثت پذيري است. براي محاسبه واريانس 
هايي كه از هسته براي جايگزيني در پايه ژنتيكي ماده

شود. اين معادله از معادله زير استفاده مي شوندانتخاب مي
بر اين نكته استوار است كه واريانس ژنتيكي يك جمعيت 

ثير ميانگين أ، تحت ت)لفدو گروه مخت عحاصل تجمي(
وزني واريانس داخلي دو گروه و نيز واريانس بين ميانگين 

  :حقيقي دو گروه قرار دارد
)٨( 22 )(])(1[ NFBtNFNttNFN

NFB

NFN
NtNFTNFTNFTtN

NFB

NFT
tNFB mmVA

q

q
hxiiVA

q

q
VA 

  

به ترتيب نسبت انتخاب و ميانگين  mو  q ،فوق در معادله
اند. در تعريف شده دهد و ساير عاليم قبالً را نشان مي

به معني كل است. به عنوان  T ،هاي اين معادلهزيرنويس
نشان دهنده نسبت انتخاب كل در ميان  NFTqمثال،
و  NFBqهسته است و از مجموع جمعيت هاي ماده

NFNq شود. به طريق مشابه، واريانس ژنتيكي حاصل مي
پايه كه براي خود پايه در  جمعيت افزايشي بين افراد ماده

) از معادله زير بدست BFBtVAشوند (انتخاب مي tنسل 
  :آيدمي

)٩( 22 )(])(1[ BFBtBFNttBFN
BFB

BFN
BtBFTBFTBFTtB

BFB

BFT
tBFB mmVA

q

q
hxiiVA

q

q
VA   

به ترتيب برابر است با  BFBqو  BFNq در اين معادله
ت جايگزيني در هاي متولد پايه جهنسبت انتخاب ماده

به ترتيب  BFTx وBFTq، BFTiهسته و پايه، جمعيت 
برابر است با نسبت انتخاب، شدت انتخاب، نقطه قطع 

به ترتيب  BFBtm و BFNtmهاي پايه و انتخاب كل ماده
جهت  پايهجمعيت هاي متولد برابر با ميانگين ماده

  باشد. هسته و پايه ميجمعيت جايگزيني در 
مشابه چنين معادالتي براي محاسبه واريانس ارزش 

هاي مختلف استفاده در مسير هاي انتخاب شدهنر اصالحي
ه ك tهاي نسل واريانس ژنتيكي افزايشي كل ماده شود.مي

                                                             
2. Truncation point 
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اند تا نتاج نسل بعد در از گله هسته و پايه انتخاب شده
  آيد:به صورت زير بدست مي آورندوجود ه بهسته را 

)١٠(     2))(1()1( BFNttNFNNFNtBFNtNFt mmxVAxxVAVA   
  همين طور براي پايه:

)١١(     2))(1()1( BFBttNFBBFBtNFBtBFt mmyyVAyyVAVA   
توان واريانس ارزش با استفاده از معادالت مشابه مي

هسته و پايه را جمعيت شده براي هاي انتخاب نر اصالحي
واريانس ارزش ژنتيكي افزايشي نتاج گله  محاسبه نمود.

به  tكه از والدين انتخابي نسل  t+1هسته و پايه نسل 
  آيند، به ترتيب برابر است با:دست مي

)١٢(       
NtNFtNMtNt VSVAVAVA

2

1

4

1

4

1
1 

  

)١٣        (
BtBFtBMtBt VSVAVAVA

2

1

4

1

4

1
1 

  

-به ترتيب واريانس اثر نمونه BtVS و NtVS ،در اينجا

در گله هسته و پايه است. با توجه به  tگيري مندلي نسل 
اين كه مقدار اين واريانس ممكن است در گله هسته و 

  شود:مي پايه مساوي نباشد، به صورت زير محاسبه
)١٤(  

11 )(
2

1
)2(

2

1
  BtNtNt VSvxVSvxVS  

)١٥  (
11 )(

2

1
)2(

2

1
  NtBtBt VSwyVSwyVS  

هاي مختلف جريان پيدا هنگامي كه انتخاب در طي نسل
در جامعه  اصالحيكند، مقدار تغيير واريانس ارزش مي

واريانس  برسد. در اين حالت، يابد تا به صفركاهش مي
ژنتيكي افزايشي ثابت مانده و سيستم به تعادل رسيده 

ر نسل برابر ژنتيكي در هپيشرفت  است. در نقطه تعادل
  است با:

)١٦(                       BNeq CggCG *** )1(   
eqG ، پيشرفت ژنتيكي در نسل تعادل با دخالت دادن *

NC. استاثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي صفت  BC و * * 
يت هسته و پايه هستند كه از فاوت انتخاب ژنتيكي جمعت

 نشان دهنده *عالمت آيند و بدست مي ٤و  ٣معادالت 
برآورد ميزان  به منظور مقدار مربوط به نسل تعادل است.

ژنتيكي مورد انتظار ناشي از ناديده  پيشرفتاريبي از 
  د. ش استفاده eqG به 0Gنسبت  ، ازگرفتن اثر انتخاب

سه ميزان اريبي،  برها تربه منظور بررسي اثر تغيير پارام
پذيري و واريانس ژنتيكي حالت مختلف از نظر وراثت

، جمعيت هسته و ١. در حالت در نظر گرفته شدافزايشي 
پذيري پايه از نظر واريانس ژنتيكي افزايشي و وراثت

پذيري در پايه نصف مقدار وراثت ٣ و ٢در حالت برابرند. 

بودن واريانس ژنتيكي آن در هسته است. با توجه به برابر 
دهنده باال نشان ٢هسته و پايه، حالت جمعيت افزايشي 

از طرف ديگر حالت بودن واريانس محيطي در پايه است. 
 پايه است.جمعيت بيانگر كم بودن تنوع ژنتيكي در  ٣

هسته بر ميزان  اندازه ثيرأهمچنين به منظور بررسي ت
 ٢٠تا  ٥از  هسته اندازهاريبي در سه حالت بيان شده، 

بررسي اثر تغيير  جهتدرصد متغير در نظر گرفته شد. 
ميزان اريبي، دو نوع محاسبه انجام شد: در  پذيري بروراثت

پذيري هسته و پايه يكسان نوع اول، ضمن اينكه وراثت
تغيير داده شد و در  ٩/٠تا  ١/٠ از گرفته شد، مقدار آن

گرفته  ٢٤/٠ با پذيري هسته ثابت و برابرنوع دوم وراثت
تغيير داده شد  ٩/٠تا  ١/٠پذيري پايه از وراثت ولي ،شد

  ). ٣و  ٢ول ا(جد

  نتايج و بحث

ژنتيكي مورد انتظار با فرض  پيشرفتمقادير  ١جدول 
ژنتيكي در نسل تعادل  پيشرفت)، 0Gثابت بودن واريانس (

) eqGبا دخالت دادن اثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي صفت (
) eq/G0Gي ناشي از ناديده گرفتن اثر انتخاب (ميزان اريبو 
پذيري و واريانس سه حالت مختلف از نظر وراثت در را

نشان  ١نتايج جدول  دهد.ژنتيكي افزايشي صفت نشان مي
دهد كه ناديده گرفتن اثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي مي

شود. ژنتيكي ميپيشرفت برآورد منجر به بيش ،صفت
آورد با برآورد واقعي كه ناشي از دخالت تفاوت اين نوع بر

دهنده اريبي در اثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي است نشان
تا  ١٤ميزان اريبي بين ژنتيكي است.  پيشرفتبيني پيش

كه  ١حالت  باالترين ميزان اريبي دردرصد متغير بود.  ١٨
بود، مشاهده شد.  ٢٤/٠هسته و پايه جمعيت پذيري وراثت

)Muller and James (1983 كه زماني  نيز گزارش كردند
ين ميزان اريبي باالتر باشد،پذيري هسته و پايه برابر وراثت

 درصد برآورد ٢٥تا  ٢٠و ميزان اريبي را بين وجود دارد
پذيري پايه كمتر از اما در دو حالت ديگر كه وراثت كردند،

 ٧و  ٦بود، اريبي كاهش يافت. طبق معادالت  ٢٤/٠
شود كه اثر انتخاب بر واريانس ژنتيكي مالحظه مي

افزايشي به دو عامل شدت و صحت انتخاب بستگي دارد. 
تر پذيري، به معني انتخاب فنوتيپي صحيحباال بودن وراثت

تر شديداست و لذا اثر انتخاب بر كاهش واريانس ژنتيكي 
ژنتيكي حاصل از ثابت فرض  پيشرفت است و فاصله بين

لت انتخاب بر واريانس صفت را كردن واريانس و دخا
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شود كه اريبي در دهد. از طرفي مالحظه ميافزايش مي
است. دليل اين تفاوت را  ٢اندكي بيشتر از حالت  ٣حالت 

طور كه توضيح داد. همان ٩و  ٨توان با توجه به فرمول مي
شود، يكي از عوامل مهم در مي مشاهدهدر اين فرمول 

يشي افرادي كه به عنوان تعيين واريانس ژنتيكي افزا
شوند (اعم از اينكه والدين جايگزين براي پايه انتخاب مي

شوند) مين ميأاز هسته آمده باشند يا از خود پايه ت
هسته و جمعيت اختالف بين ميانگين ارزش ژنتيكي افراد 

پايه است. اين اختالف در زماني كه واريانس ژنتيكي 
ت، شديدتر خواهد هسته كمتر اسجمعيت پايه از جمعيت 

شود، ميانگين مي مشاهده ٥بود. همان طور كه از معادله 
ژنتيكي يك گروه تابعي از تفاوت انتخاب مربوط به آن 
گروه است، كه اين به نوبه خود به واريانس ژنتيكي 

د، شواي كه گروه مورد نظر از آن مشتق ميافزايشي جامعه
در صورت يانس دارد. بنابراين، اثر انتخاب بر واربستگي 

واريانس ژنتيكي بين هسته و پايه، بيشتر  متفاوت بودن
 كند.فرصت ظهور پيدا مي

هاي مختلف هسته اندازهتغييرات ميزان اريبي با  ١شكل 
پذيري و واريانس را تحت سه حالت مختلف از نظر وراثت

دهد. نشان مي ١ژنتيكي افزايشي صفت با توجه به جدول 
درصد متغير بود. ميزان اريبي  ٢٠تا  ١٠ميزان اريبي بين 

 بيشتر از مقدار مربوطه در دو حالت ديگر بود. ١ در حالت
در حقيقت، اين نتيجه تعميمي است براي نتيجه مربوط 

، مبني بر اينكه ميزان اريبي در صورت باال ١به جدول 
هسته،  بودن صحت انتخاب بيشتر است. با افزايش اندازه

يابد اما قابل صرفنظر كردن زايش ميميزان اريبي اندكي اف
سازي يك نيز با شبيه Muller and James (1983(است. 

طرح اصالح نژاد هسته باز براي گوسفندان استراليا 
دريافتند كه ميزان اريبي برآورد پيشرفت ژنتيكي مورد 

ي هسته انتظار ناشي از ناديده گرفتن اثر انتخاب، به اندازه
 حساسيت ندارد.

پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار با دخالت و مقادير  ٢جدول 
ميزان عدم دخالت انتخاب بر واريانس ژنتيكي افزايشي و 

اريبي ناشي از ناديده گرفتن اثر انتخاب بر كاهش واريانس 
پذيري ژنتيكي صفت را به ازاي مقادير مختلف وراثت

پذيري دهد. در اين جدول، وراثتهسته و پايه نشان مي
تغيير داده شد اما  ٩/٠تا  ١/٠ته و پايه از جمعيت هس

واريانس افزايشي در جمعيت هسته و پايه ثابت و برابر 

پذيري . در حقيقت افزايش وراثتدر نظر گرفته شد ٦٠/٩
در اين جدول انعكاسي از كاهش تنوع اثرات محيطي در 

داليل مختلف از جمله ه تواند بمشاهدات است كه مي
سازي عوامل محيطي رخ دهد. اختبهبود مديريت و يكنو

توان متوجه شد، اي كه از اين جدول مياولين نكته
افزايش پيشرفت ژنتيكي حاصل از انتخاب در اثر افزايش 

پذيري است. از طرف ديگر نتايج اين جدول نشان وراثت
درصد متغير بوده و  ٣٥تا  ١٠دادند كه ميزان اريبي بين 

پذيري هسته و كه وراثت باالترين ميزان اريبي در حالتي
بود، مشاهده شد. نتايج اين جدول تأييدي است  ٩/٠پايه 

طور كه در اي كه پيش از اين بيان شد. همانبر نتيجه
با افزايش  ٧و  ٦د براساس معادالت شباال ذكر بخش 
اثر انتخاب بر كاهش واريانس ژنتيكي نيز پذيري، وراثت
فت ژنتيكي حاصل تر است و فاصله بين مقدار پيشرشديد

از ثابت فرض كردن واريانس و دخالت انتخاب بر واريانس 
 Muller and James( .شودصفت نيز بيشتر مي

پذيري در جمعيت اگر وراثتبيان كردند  1983,1984)
شود هسته و پايه پايين باشد ميزان اريبي نيز كوچكتر مي

به پذيري پايين پيشرفت ژنتيكي را براي صفات با وراثتو 
 ٢٠پذيري باال درصد و براي صفات با وراثت ٥تا  ٣ميزان 

 .شودميدرصد بيشتر از مقدار واقعي برآورد  ٢٥تا 

پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار با فرض مقادير  ٣جدول 
ثابت بودن واريانس يا با دخالت دادن اثر انتخاب بر 

را به ميزان اريبي مربوطه واريانس ژنتيكي صفت و نيز 
- پذيري جمعيت پايه نشان ميادير مختلف وراثتازاي مق

پذيري هسته ثابت دهد. در اين جدول فرض شد كه وراثت
بود. همچنين واريانس ژنتيكي افزايشي  ٢٤/٠و برابر 

گرفته شد. نتايج در نظر جمعيت هسته و پايه يكسان 
درصد متغير  ٢٢تا  ١٢دهد ميزان اريبي بين نشان مي

- و انتظار هم مي شد مشاهده ٢ل همانطور كه از جدو بود.

پذيري، ميزان اريبي افزايش رفت، با افزايش مقادير وراثت
 ذكر شدهاما دامنه تغييرات اريبي بر خالف حالت  يافت،

يعني  درصد بود ١٠درصد بود) تنها  ٢٥ه (ك ٢در جدول 
ژنتيكي مورد انتظار چندان  پيشرفتميزان اريبي و نيز 

- پذيري جمعيت پايه قرار نميتحت تأثير مقادير وراثت

  گيرد.
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پذيري بختياري تحت شرايط مختلف از نظر وراثتماهگي گوسفند لري ٩مورد انتظار به انتخاب در صفت وزن  پاسخ - ١جدول 
  *و واريانس ژنتيكي افزايشي

Table 1. Expected response to selection for 9 month body weight in Lori Bakhtiari sheep under various 
conditions regarding heritability and additive genetic variance 

  VAN 
 

h2
N 

 
VAB 

 
h2

B 
 

G0  Geq 
 

Bias 

Case 1  9.60  0.24  9.60  0.24  2.8037  2.3777  1.1791 

Case 2  9.60  0.24  9.60  0.12  2.5578  2.2477  1.1380 

Case 3  9.60  0.24  4.70  0.12  2.3751  2.0726  1.1469 
* VAN= Additive genetic variance in nucleus, VAB= Additive genetic variance in base, h2

N= Heritability in 
nucleus, h2

B= Heritability in base (commercial herds), G0= Genetic gain assuming constant variance, Geq= 
Genetic gain accounting for selection effect on variance at steady state generation, Bias= G0/ Geq. 
 

  

Fig. 1. Change in bias of estimation of genetic gain by changing the size of the nucleus under various 
cases regarding heritability and additive genetic variance. *p=Fraction of total population in nucleus 

تحت شرايط مختلف از نظر ي هسته به ازاي تغيير در اندازهبرآورد پيشرفت ژنتيكي تغيير ميزان اريبي  - ١شكل 
 *پذيري و واريانس ژنتيكي افزايشيوراثت

 

پذيري در ازاي افزايش وراثتبختياري در ماهگي گوسفند لري ٩پاسخ مورد انتظار به انتخاب در صفت وزن  - ٢جدول 
  *جمعيت هسته و پايه

Table 2. Expected response to selection for 9 month body weight in Lori Bakhtiari sheep by increasing 
heritability in nucleus and base (commercial herds) 

h2
N h2

B  G0 Geq Bias 

0.1 0.1  1.8098 1.6400 1.1036 

0.2 0.2  2.5594 2.2077 1.1593 

0.3 0.3  3.1346 2.5980 1.2066 

0.4 0.4  3.6196 2.9033 1.2467 

0.5 0.5  4.0468 3.1599 1.2807 

0.6 0.6  4.4330 3.3975 1.3048 

0.7 0.7  4.7882 3.6054 1.3281 

0.8 0.8  5.1188 3.8044 1.3455 

0.9 0.9  5.4293 4.0025 1.3565 
*h2

N= Heritability in nucleus, h2
B= Heritability in base, G0= Genetic gain assuming constant variance, Geq= 

Genetic gain accounting for selection effect on variance at steady state generation, Bias= G0/ Geq 
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بل اعتمادي از با توجه به اينكه در شرايط واقعي برآورد قا
توان در طراحي مي ،پايه وجود ندارد پذيري جمعيتثتورا

 پيشرفتها از نظر هاي اصالحي و مقايسه آنبرنامه
پايه را برابر با جمعيت پذيري ژنتيكي مورد انتظار، وراثت

بر اساس شكل هسته در نظر گرفت. جمعيت مقدار آن در 

ميزان اريبي  Muller and James (1983(و نيز نتايج  ١
انتخاب بر واريانس ژنتيكي ناديده گرفتن اثر  ناشي از

هسته (به ويژه وقتي  افزايشي صفت تحت مطالعه به اندازه
درصد بيشتر باشد) چندان حساس  ٥كه اندازه هسته از 

 نيست.

  *پذيري در پايهازاي افزايش وراثت بهبختياري ماهگي گوسفند لري ٩پاسخ مورد انتظار به انتخاب در وزن  - ٣ جدول
Table 3. Expected response to selection for 9 month body weight in Lori Bakhtiari sheep by increasing 

heritability in base  

h2
N h2

B  G0 Geq Bias 

0.24 0.1  2.5061 2.2193 1.1292 

0.24 0.2  2.7306 2.3353 1.1693 

0.24 0.3  2.9028 2.4373 1.1910 

0.24 0.4  3.0480 2.5291 1.2052 

0.24 0.5  3.1759 2.6150 1.2145 

0.24 0.6  3.1916 2.6975 1.2205 

0.24 0.7  3.4969 2.7783 1.2230 

0.24 0.8  3.4969 2.8590 1.2231 

0.24 0.9  3.5849 2.9408 1.2207 
*h2

N= Heritability in nucleus, h2
B= Heritability in base, G0= Genetic gain assuming constant variance, Geq= 

Genetic gain accounting for selection effect on variance at steady state generation, Bias= G0/ Geq. 

  كلي گيرينتيجه

ناديده  زنتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان اريبي ناشي ا
درصد بود و با  ٣٦و حداكثر  ١٠گرفتن انتخاب حداقل 

هسته و پايه، ميزان آن نيز جمعيت پذيري وراثت افزايش
پايه جمعيت پذيري يابد و با تغيير وراثتافزايش مي

حساسيت كمتري نشان داد. در صورت فقدان برآورد 
توان از مقدار برآورد آن براي برآورد پذيري پايه، ميوراثت

  هسته استفاده نمود. جمعيت ژنتيكي در پيشرفت
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Abstract 

An open nucleus breeding scheme consisting a nucleus herd of 500 ewes and a commercial herd of 4500 ewes 
was simulated deterministically using the information of the population of Lori Bakhtiari sheep to investigate 
the effect of heritability and nucleus size on the bias of estimates for genetic gain. The objective function was 9 
months body weight and the selection was based on own record. Different values for heritability in nucleus and 
commercial herd and also different nucleus sizes were considered and the expected genetic gain was estimated 
by ignoring or accounting for the selection effect and from the ratio of these two estimates the amount of bias of 
estimates for genetic gain was obtained. The results showed that when the heritability of the nucleus and the 
commercial herd were equal, the highest bias (18%) occurred. Increasing the heritability in nucleus and 
commercial herd from 0.1 to 0.9 showed the amount of bias was directly related to heritability and ranged from 
10 to 36 %. When the heritability in nucleus was fixed at a given value, and the heritability in commercial herd 
changed, the rate of bias altered, but only by 10 % indicating the amount of bias is not so sensitive to the 
heritability in the commercial herd. Results related to the changes in nucleus size indicated that the amount of 
bias changed between 10 to 20 %; therefore, effect of this factor on the bias is negligible. In general, the most 
important factor on the bias of genetic gain estimates, due to ignoring the effect of selection, is the heritability.  
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