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  دهيچك

  
 يها تعداد سلولژنتيكي و فنوتيپي مربوط به صفات توليدي، ساختار پستان و  يپارامترها

انه يماه ركوردهاي. ديران برآورد گرديهلشتاين ا گاوهايبراي  (somatic cell count) يبدن
شد و پس از آن  (SCS)يبدن هاي سلولاز يل به امتيدر ابتدا تبد (SCC) يبدن هاي سلولتعداد 

با  .دير محاسبه گرديحجم ش يح برايبا تصح (LSCS)ن صفت يا يردهيش هن دوريانگيسنجه م
شنهاد شد يران پين ايهلشتا گاوهاي يك شاخص سالمت پستان براين برآوردها ياستفاده از ا

ن شاخص نشان يا .جلو و عمق پستان است هاي پستانكسر ، استقرار LSCSكه شامل صفات 
تر  ي نزديكها پستانكو سر يي با عمق كمترها پستان، تر پايين LSCS يكه انتخاب برا دهد مي

در پايان از روش شاخص انتخاب . به هم منجر به افزايش مقاومت به ورم پستان خواهد شد
مختلف انتخاب و به  هاي استراتژيسه يمقابراي  (Restricted Selection Index)محدود شده 

با . ي مناسب براي صفت ورم پستان در هدف اصالحي استفاده شدها وزندست آوردن 
ر و يد شيصفات تول يامكان پيشرفت ژنتيكي همزمان برا تعريف اهداف اصالحي مختلف،

انبه در ك جيج نشان داد كه انتخاب ينتا. قرار گرفت يمقاومت به ورم پستان مورد بررس
با وارد نمودن . ورم پستان خواهد شد يماريوع بيش شيمنجر به افزا ،ريد شيش توليجهت افزا

ر، روند يد شيانه توليش ساليضمن حفظ روند افزا توان مي يصفت ورم پستان در هدف اصالح
  . ز متوقف نموديوع ورم پستان را نيش شيافزا

  
    انتخاب، هاي استراتژيان، زير شاخص، ژنتيكي، ورم پستي پارامترها :كليدي هايواژه

  .هدف اصالحي                         

  

  مقدمه

ر بدون توجه يد شيزان توليها بر اساس م انتخاب دام

ل ياز قب يد سبب بروز مشكالتتوان مير صفات، يبه سا

مطالعات نشان . شود يد مثليورم پستان و مشكالت تول

ر بر يد شيش توليداده است كه انتخاب در جهت افزا

خواهد  يانباريگاوها اثرات ز يو بازده ي، باروريسالمت

نشان  يريش هاي گلهاز  ياريآمار حذف بس. داشت

و  ين، مشكالت عدم بارورييد پايكه عالوه بر تول دهد مي

ند باش مي يريش گاوهايحذف  هورم پستان از علل عمد

Jones, 1999) .(ج حاصل از مطالعات متعدد نشانينتا 

در شاخص  يكه در نظر نگرفتن صفات عملكرد دهد مي

درصد  25تا  15د را يتول نراندما ،يريش يانتخاب گاوها

 توان مين، يبنابرا). Caraviello, 2004( دهد ميكاهش 

، يريش يگاوها ياصالح يها برنامه يگفت كه در طراح

، انتخاب در جهت يديصفات تول يعالوه بر انتخاب برا

با توجه به . د لحاظ نموديز بايها را ن يرمايمقاومت به ب
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ك صفت مهم ي يريش گاوهاينكه ورم پستان در يا

ن صفت در يرود، اضافه كردن ا يبه شمار م ياقتصاد

ش سود را به دنبال خواهد ينه تنها افزا يهدف اصالح

بهداشت و سالمت  يز بر روين يمثبت تأثيرداشت، بلكه 

 يابير ارزحاض ههدف از مطالع. گذارد يدام م

وارد كردن صفت ورم  يمختلف انتخاب برا هاي استراتژي

زان يم ياثر آن بر رو يپستان در هدف انتخاب و بررس

گر صفات ين ديآن صفت و همچن يبرا يكيپاسخ ژنت

 از آن. است 1يقطع يساز شبيهوابسته، با استفاده از 

به  يساز هين موضوع و انجام شبيا يبررس يكه برا ييجا

از است، ابتدا يه مربوط به صفات نياول يهاپارامتر

 يها ق دادهيصفات مورد نظر را از طر يكيژنت يپارامترها

ن يبا استفاده از ا يبعد هموجود برآورد شد و در مرحل

ر شاخص مناسب سالمت يك زي يپارامترها و معرف

مختلف انتخاب جهت  هاي استراتژي يابيپستان، به ارز

دام به ورم پستان  يساز قاومر و ميد شيش سطح توليافزا

  .پرداخته شد

  

  ها  مواد و روش

بر  يردهياول ش هن پژوهش از اطالعات دوريدر ا

ن يگاو هلشتا 26643ه د و شجريپ، توليصفات ت يرو

شده  يآور ، جمعيريستم ركوردگيتحت پوشش س

تا  1380 يسالها يتوسط مركز اصالح نژاد كشور ط

  .گله بود 312به  مربوط ها داده. استفاده شد 1384

  ف صفاتيتعر

  يبدن هاي سلولصفت تعداد 

ورم  يماريب يم برايرمستقين سنجه غيمهمتر

 هاي سلول. است SCC2 اي يبدن هاي سلولپستان، تعداد 

انواع  ير وجود دارند و داريبه طور نرمال در ش يبدن

 . هستند ها سلولاز  يمختلف

از  يناش يبيبه منظور اجتناب از ار SCCصفت  يبرا

 305ثبت شده از روز پنجم تا روز  ركوردهايحذف، 

 يدارا SCCصفت  يع فراوانيتوز. استفاده شد يردهيش

ن يانگيم كه ياز حالت نرمال است به طور ياديانحراف ز

باالتر از نما  يليز خيانه نيانه و ميباالتر از م يليآن خ

                                                                                   
1. Deterministic simulation  
2. Somatic Cell Count 

د ين صفت با توليا يپيفنوت هن رابطيهمچن. قرار دارد

ر تعداد يد شيش توليست و با افزاين يطر خيش

 ,.Miller et al)ابد ي يك كاهش ميسومات هاي سلول

 يمختلف يها روشن مسئله از يحل ا يبرا). (1993

ل ي، تبدها روشن يرفته ترياز پذ يكي. دشو مياستفاده 

ن ياست كه در ا SCCانه يماه ركوردهاي يتميلگار

 .دشو ميانده خو يبدن هاي سلولاز يا امتي SCS3حالت 

 مثالً(گر ين رابطه به اشكال ديمطالعات، ا يدر برخ

SCS=log(SCC/1000)( ياما هر دو. استفاده شده است 

ج يكنند و نتا يح ميرا تصح SCCمشكالت  ها روشن يا

 ,Shook, 1982; Ali & Shook)است  يكيهر دو روش 

  :Ali & Shook (1980) هطبق معادل. (1980

3) +100/SCC(2log=SCS  

و به حساب آوردن اثر  ركوردهابه علت ناقص بودن 

 ركوردهاي ين وزنيانگيهر گاو م يبرا يردهيش همرحل

محاسبه شد كه در آن  LSCS(4(ح شده يانه تصحيماه

ر مربوط به ماه يد شي، تول SCSوزن مربوط به هر ركورد 

  : )Jones et al., 1984(بود  SCC يريركورد گ
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ر مربوط به ماه ركورد يد شيتول:  miفوق  هدر معادل

 يدر ط هر دام SCC ركوردهايتعداد :  nو  SCC يريگ

  .بودند يردهيش هدور

  پ پستانيصفات ت

پ پستان استفاده ين مطالعه از هشت صفت تيدر ا

  :شد كه عبارت بودند از

FU : ،اتصال پستان جلوRUH :يارتفاع پستان عقب ،

RUW : عقب، عرض پستانSL : استحكام رباط

استقرار : FTPعمق پستان، : UDDپستان،  هنگهدارند

عقب  هاي پستانكاستقرار سر: RTPجلو،  هاي پستانكسر

  . ها پستانكطول سر: TLو 

ل صفات يتحل ه ويمورد استفاده در تجز يها مدل

  مختلف

رات صفات ييبر تغ مؤثرمشخص نمودن عوامل  يبرا

                                                                                   
3. Somatic Cell Score 
4. Lactation Somatic Cell Score 
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ستخراج مدل مناسب جهت ت ايمورد مطالعه و در نها

استفاده  SASنرم افزار  GLM يهاز رو يكيژنت يابيارز

هر دسته از  يبر طبق نوع صفات مورد مطالعه، برا. شد

  . ر استفاده شديبه صورت ز يصفات مدل خاص

  : LSCSو  يديصفات تول يمدل به كار رفته برا - 1
yijkl=µ+HYSi+Sj+Ak+eijkl  

  : ن مدليدر ا

yijkl :ا ي يديبوط به صفت تولركورد مرLSCS ،µ :

فصل  -سال -ن گلهيام iاثر ثابت : HYSiن صفت، يانگيم

ر يش به صورت متغياثر ثابت سن در زمان زا: Sjش، يزا

، )كالس 9بر حسب ماه و با فواصل دو ماه، ( يبند كالسه

Ak :وان يمربوط به ح يشيك افزايژنت ياثر تصادفk  ام و

eijkl :شامل  يديصفات تول. ده استمان يباق ياثر تصادف

د يروز تول 305ح شده دو بار دوشش يتصح ركوردهاي

  . ن بوديو پروتئ ير، مقدار چربيش

  :پيصفات ت يمدل به كار رفته برا - 2
yijklmno=µ+HYDi +CODEj+ Lk+ LSl +Sm +An 
            + eijklmno 

  : ن مدليدر ا

yijklmno :پ پستان، ياز مربوط به صفت تيامتHYDi : اثر

اثر ثابت كد : CODEj ،يابيخ ارزيتار -سال -ثابت گله

اثر : LSl ،)دو دوره( يردهيش هاثر ثابت دور: Lkاب، يارز

اثر ثابت سن در : Sm ،)كالس 10( يردهيش هثابت مرحل

وان و يح يشيك افزايژنت ياثر تصادف: Anو  يابيزمان ارز

eijklmno :مانده است يباق ياثر تصادف.  

ص نمودن مدل مورد استفاده در پس از مشخ 

انس صفات يكوار-انسيوار يها هر صفت، مؤلفه يابيارز

محدود  ييمختلف با استفاده از روش حداكثر درست نما

تك صفته و چند  يوانيح يها و مدل (REML)شده 

 ASREML (Gilmoure et  افزار صفته با استفاده از نرم

al., 2002) ديبرآورد گرد.  

  ها ر شاخصيبه دست آوردن ز

و شاخص انتخاب شامل  يكه هدف اصالح يزمان

، يك شاخص كلي هتوسع يصفت باشند، برا ياديتعداد ز

ن روش يدر ا. د به كار رودتوان مي يا ك روش دو مرحلهي

ح شده است، صفات موجود در يكه توسط دكرز تشر

م يتقس 1ياز هدف اصالح ييها رگروهيبه ز يهدف اصالح

                                                                                   
1. Sub-goal 
 

 ير گروه برايك زي، يريورد گاو شدر م مثالً. ندشو مي

 ين و چربير، پروتئيد شيد شامل تولتوان ميد كه يتول

 يدمثل، سالمت و ماندگاريتول يبرا ييها گروهريباشد و ز

هدف  يها گروهر يهر كدام از ز يبرا. ندشو ميل يتشك

ار انتخاب كه در ياز صفات مع ييها گروهر ي، زياصالح

هستند،  يوه هدف اصالحر گريك با صفات زيارتباط نزد

ك ي هن مرحله در توسعيپس اول. دشو مي ييشناسا

 يها شاخصر يبه دست آوردن ز يشاخص انتخاب كل

دوم  همرحل. است ير گروه هدف اصالحيمربوط به هر ز

. است يك شاخص كليدر  ها شاخصر يب زيشامل ترك

به دست آوردن هر  يشاخص انتخاب برا يها روش

ك شاخص يها در  رشاخصيز بين تركيشاخص و همچن

  .(Dekkers, 2003)د استفاده شود توان مي يكل

نشان دادن ورم پستان  ياز كشورها برا يدر بعض

 يديطول عمر تول. دشو مياستفاده  ر شاخصياز ز ينيبال

ر شاخص يك زياز  يكا مثالين آمريهلشتا گاوهايدر 

ب با يپ در تركيو ت يماندگار يها دادهاست كه در آن 

ن برآورد از عمر يبه منظور به دست آوردن بهترهم 

  . ندشو ميآورده  يديتول

مختلف شاخص سالمت پستان با در نظر  يها حالت

در صفات موجود در هدف  يكيزان پاسخ ژنتيگرفتن م

و شاخص  ين هدف اصالحيب يز همبستگيو ن ياصالح

شاخص انتخاب به . سه شدنديگر مقايكديانتخاب با 

  :شدف ير تعريصورت ز
I=b1BVLSCS+b2BVFU+b3BVUDD+b4BVFTP+….

هر  يب شاخص انتخاب برايضر bن رابطه يدر ا

با  bر يمقاد. دباش ميآن  يارزش اصالح BVصفت و 

  :ر به دست آمديز هاستفاده از رابط
b=P-1Gv                                                       

 P :صفات  يپيانس فنوتيانس كواريس واريماتر

  موجود در شاخص انتخاب

G :ن صفات موجود يب يكيژنت يها انسيس كواريماتر

  و صفات موجود در شاخص يدر هدف اصالح

v :ن مطالعه برابر يكه در ا) ياقتصاد(ب يبردار ضرا

در  يريين فرض ساده تغياستفاده از ا. ك قرار داده شدي

ه مشابه ك يا در مطالعه. كند يجاد نميج مورد نظر اينتا

ا و به منظور يتالين ايهلشتا يبا استفاده از ركورد گاوها

ز از يسالمت پستان انجام شد، ن يكيك شاخص ژنتي هارائ

  .(Samore & Groen, 2003)ن فرض استفاده شد يا
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 MSف شد كه يتعر H=MSبه صورت  يهدف اصالح

كل  يصفت بروز ورم پستان است كه در هدف اصالح

 يرتربزان يم  .دشو مي آن اعمال يبر رو يب منفيضر

  :ر برآورد شديزه ا پاسخ با استفاده از رابطي) R( يكيژنت
R=irIHσH  

  :ن رابطهيكه در ا

rHI :پ كل ين شاخص و ژنوتيب يهمبستگ  

Hσ :پ كليانحراف استاندارد ژنوت  

i : ندباش ميك قرار داده شد يشدت انتخاب كه برابر.  

از  ها صشاخر يبه دست آوردن ز ين مطالعه برايدر ا

  .استفاده شد SASبرنامه  IML يهو رو Excelنرم افزار 

صفت ورم  ينكه هدف اصالحيبا در نظر گرفتن ا

زان يف شد و ميتعر يمختلف يها شاخصپستان باشد، 

كه شاخص  يآنها با زمان يريپاسخ حاصل از به كارگ

از اطالعات خود صفت  يعني(باشد  يخود هدف اصالح

در شاخص ) ان اطالعات متفاوتزيبا فرض م(ورم پستان 

  .سه قرار گرفتيمورد مقا) استفاده شود

  مختلف انتخاب هاي استراتژي هسيمقا

ن ييمختلف انتخاب و تع هاي استراتژي هسيمقا يبرا

 & Rutten)استفاده شد SelActionافزار  ب از نرميضرا

Bijma, 2001) .SelAction يساز نهيبه يبرا يابزار 

ازمند آن يطرح ن يساز نهيبه. ام استاصالح د يها برنامه

و  يابيمختلف بتوانند ارز ياصالح يها است كه طرح

ن ياز ب ين طرح اصالحيانتخاب بهتر. سه شونديمقا

 يگير اندازه يبرا ييارهايازمند معي، نها طرحاز  يتعداد

فقط  ييمعيارهان يچن. است ياصالح يها طرحت يفيك

 يد كه هدف اصالحن شونييتع يد به درستتوان مي يزمان

از  يكي. ف شده، وجود داشته باشديتعر يبه خوب

 يها برنامهت يفيك دهنده نشاند توان ميكه  ييمعيارها

  است يهدف اصالح يباشد، پاسخ به انتخاب برا ياصالح

)Rutten & Bijma, 2002 .(هبرنام SelAction  از روش

 ن پاسخ به انتخاب استفادهييتع يبرا 1يقطع يساز شبيه

شاخص انتخاب  يپاسخ بر اساس تئور ينيب شيپ. كند مي

  .رديگ يصورت م

 منجر به 2هازل-در حالي كه شاخص اسميت

بيشترين پاسخ در يك تركيب خطي از خصوصيات مورد 

                                                                                   
1. Deterministic simulation  
2. Smith-Hazel Index 

اما ما اغلب در ذهن اهداف متعددتري   د،شو مينظر 

اند كه  ارائه شده يي مختلفها شاخصداريم و در اينجا 

براي مثال ممكن است كه . ندمؤثراف در اجراي اين اهد

بخواهيم باالترين پاسخ ممكن براي برخي صفات داشته 

كه مطمئن باشيم يك سري ديگر از  باشيم در حالي

اين امر با تشكيل يك . خصوصيات بدون تغيير مي مانند

 همچنين به جاي. دشو ميعملي  3شاخص محدود شده

كن است مم Hا ي يماكزيمم كردن پاسخ در هدف اصالح

هدف رسيدن به يك ميزان پاسخ از قبل تعيين شده 

استفاده از شاخص پيشرفت . براي هر صفت باشد

هاي فردي در هر  اعمال كنترل بر روي پاسخ 4دلخواه

د با تعيين توان مياين امر . سازد پذير مي ژگي را امكان وي

هاي پيشرفت نسبي ژنتيكي در تمام صفات هدف  ميزان

تغيير در برخي صفات در تركيب با  اصالحي يا ميزان

   ماكزيمم تغيير هدف اصالحي در ساير صفات باشد

)Walsh & Lynch, 2000.(  

هم  يبا رو يتيك ساختار جمعيابتدا  ن بخشيدر ا

 ك شاخص در نظريو انتخاب بر اساس  5نسل يافتادگ

از  يارينسل كه در بس يهم افتادگ يرو. گرفته شد

ن مفهوم است كه آن جامعه ياها وجود دارد به  تيجمع

ن مختلف به صورت همزمان بوده و يافراد از سن يدارا

دا يزش پيمختلف با هم آم يسن يها گروهافراد از 

ن است كه ين حالت روش بهتر انتخاب، ايدر ا. كنند يم

ف شود كه يك شاخص جداگانه تعري يهر گروه سن يبرا

را ياند ز زان اطالعات با هم متفاوتيدر م ها شاخصن يا

 اطالعات يتر دارا جوان يسن يها گروهنمونه  يبرا

 & Rutten)ند باش مي يها گروهر ينسبت به سا يكمتر

(Bijma, 2002). نر و ماده هشت  گاوهايمم سن يماكز

مختلف  يسن يكالس ها هفاصل. سال در نظر گرفته شد

ن نتاج يكه اول ينر و ماده زمان گاوهايك سال بود و ي

ن يشدند حداقل دو سال داشتند بنابرا يمد يآنها تول

ست توان ميك ني ينده از گروه سنيآ يها ن نسليوالد

دمثل ين گروه هنوز توليوانات ايرا حيانتخاب شود ز

ل مشكالت يدرصد حذف به دال 10ساالنه . كردند ينم

گاو نر و  10ر منظور شد و هر سال يو مرگ و م يسالمت

                                                                                   
3. Restricted Index  
4. Desired Gains Index  
5. Overlapping generation  
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. سل بعد انتخاب شدندن نيگاو ماده به عنوان والد 200

ن صورت يدرصد فرض شد كه در ا 80ها  ماده يبارور

رفت كه هر گاو ماده انتخاب شده به طور  يانتظار م

. د كندينتاج نر تول 4/0نتاج ماده و  4/0متوسط 

شدند ركورد  يساله م 5نر  گاوهايكه  ين زمانيهمچن

. انتخاب در دسترس بود ينتاج آنها برا 100مربوط به 

م صفات مورد انتخاب در تعداد و منابع در دسترس تما

  .كسان فرض شدنديط يانتخاب در شرا يبرا

ر يز يج حاصل از اهداف اصالحين برنامه نتايدر ا

  :ديگرد يبررس

  .ر بوديد شيه كه تنها شامل صفت توليحالت پا .1

ر و صفت ورم يد شيحالت دوم كه شامل صفت تول .2

    .پستان بود

 يصفات موجود در هدف اصالح يب مختلف برايضرا

زان ير و ورم پستان به كار گرفته شد و ميد شيتول يعني

قرار  يحاصل از هر حالت مورد بررس يكيرات ژنتييتغ

ان آنها به يب و بيف بودن ضرايقابل توص يبرا. گرفت

 ياريالزم است كه هر كدام بر حسب مع يصورت نسب

ر جهت به يز هز از رابطين جا نيدر ا. استاندارد شوند

  :استفاده شد  �يب نسبيدست آوردن ضرا

jj

ii

GSDa

GSDa
REV = 

  :ن رابطهيدر ا

ai : صفت )ياقتصاد(ارزش i  

GSDi :صفت  يكيانحراف استاندارد ژنتi   

را بر حسب انحراف  ينسب ين رابطه ارزش اقتصاديا

استفاده از انحراف استاندارد . دهد مي يكياستاندارد ژنت

متناسب با  ها وزنن است كه يا هادكنندشنهيپ يكيژنت

صفات به  يها يريپذ را وراثتيپاسخ انتخاب هستند، ز

 ,.Dekkers, 2003; Parna et al)د شو ميحساب آورده 

2003).  
  

 ج و بحثينتا

  يپيو فنوت يكيژنت يبرآورد پارامترها

صفات مختلف در  يريپذ وراثت :ها يريپذ وراثت

در  LSCSصفت  يپذير وراثت. آورده شده است 1جدول 

 هدر دامن يد كه به طور كليبرآورد گرد 07/0ن مطالعه يا

                                                                                   
1. Relative economic value 

 يگاوهادر . ن صفت استيا ير به دست آمده برايمقاد

 هاي سلولسه سنجه از تعداد  يپذير وراثت ينژاد جرس

، 09/0ب برابر يبه ترت SCCو  LSCS، SCS يعني يبدن

 ).Roman et al., 1998(گزارش شد  07/0و  07/0

ك ين در يدر نژاد هلشتا LSCSصفت  يپذير وراثت

در ). Schutz et al., 1994(برآورد شد  09/0مطالعه 

 يكيژنت ياز پارامترها ييمطالعات متعدد، برآوردها

ف مختلف صفت، يبر تعار يمبتن يبدن هاي سلول

 يها روزآزمون و مدل ركوردهايب يترك يها روش

از صفت  مختلف يها انيب. مختلف گزارش شده است

 يتم در مبنايو لگار SCC ،SCSشامل  يبدن هاي سلول

ب يترك يها روشاند و  بوده ... و SCCصفت  10

ن يانگي، مين حسابيانگيروز آزمون شامل م ركوردهاي

تعداد ركوردها و  يح شده برايتصح يردهيش هدور

د يزان توليم يح شده برايتصح SCS ين هندسيانگيم

استفاده  يها مدلصفت و ان يتنوع ب. ر بوده استيش

ع يوس هدامن يبرا يليبرآورد ممكن است دل يشده برا

ك روش يهنوز . باشد يكيژنت يبرآورد پارامترها

 هدور يك سنجه برايدر  SCSب يترك ياستاندارد برا

در مورد مطالعه حاضر حجم . ن نشده استيمع يرهيش

ن ين اييل برآورد پاياز دال يكيد توان ميها كم داده

  .امتر باشدپار

  

  صفات مختلف يپذير وراثت -1جدول 

  برآورد استاندارد يخطا  يپذيروراثت  يبررس صفت مورد

  02/0  26/0  ريد شيتول

  02/0  20/0  يمقدار چرب

  02/0  26/0  يدرصد چرب

  02/0  27/0  نيمقدار پروتئ

  02/0  35/0  نيدرصد پروتئ

FU* 13/0  01/0  

RUH 14/0  02/0  

RUW 14/0  01/0  

SL 14/0  01/0  

UDD 21/0  02/0  

FTP 15/0  02/0  

RTP 18/0  02/0  

TL 27/0  02/0  

LSCS  07/0  02/0  

* )FU : ،اتصال پستان جلوRUH :يارتفاع پستان عقب ،RUW : عرض پستان

: FTPعمق پستان، : UDDپستان،  هاستحكام رباط نگهدارند: SLعقب، 

طول : TLعقب،  ايه پستانكاستقرار سر: RTPجلو،  هاي پستانكاستقرار سر

  .)يبدن هاي سلولاز يامت يردهيش هن دوريانگيم: LSCS، ها پستانكسر
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پ پستان، به طور يمربوط به صفات ت پذيري وراثت

با  27/0تا  13/0از  يا دامنه يدر حد متوسط و دارا يكل

  . بودند 02/0استاندارد معادل  ين خطايانگيم

مربوط به صفت طول  پذيري وراثتن يباالتر

ها مربوط  پذيري وراثتن يبود و كمتر) 27/0(پستانك سر

به ارتفاع پستان عقب، عرض پستان عقب و رباط 

  .بود 14/0ر يبا مقاد يانيم هنگهدارند

 يهمبستگ :يديبا صفات تول LSCSصفت  يهمبستگ

در  يديبا صفات تول LSCSصفت  يپيو فنوت يكيژنت

م انجا يمطابق با پژوهش ها. آورده شده است 2جدول 

ر يد شيو تول LSCSصفت  يكيژنت ي، همبستگيقبل هشد

د يبرآورد گرد 26/0 ين همبستگيمقدار ا. مثبت است

گفت كه  توان مين ارتباط يكه با توجه به مثبت بودن ا

ر ممكن است منجر به يد شيش توليافزا يانتخاب برا

  .ش آن شوديجه افزايو در نت LSCSپاسخ همبسته در 

مت به ورم پستان و صفات ن مقاويمتضاد ب هرابط

مثال  يبرا. نشان داده شده است يبه خوب يديتول

نخست  هر در دوريد شيو تول LSCSن يب يهمبستگ

 & Mrode)گزارش شده است  14/0±04/0 يردهيش

Swanson, 1996) .يها داده يبر رو يا بر اساس مطالعه 

ن يگزارش شده ب يكيژنت يها ي، همبستگيناوياسكاند

بوده است  55/0تا  24/0ر يد شيو تول ينيالورم پستان ب

)Heringstad et al., 2000.(  

 :و صفات تيپ پستان LSCSبين  همبستگي

با صفات LSCS صفت يپيو فنوت يكيژنت يها يهمبستگ

اگرچه  يبه طور كل. آمده است 3 پ پستان در جدوليت

استاندارد  يخطا يها كم بود و دارا يزان همبستگيم

 يكم برا نسبتاً هاي دادهاز  يكه ناش(دند بو يينسبتا باال

 يها يهمبستگ يبه صورت كل يول )برآورد پارامترها بود

مطلوب بود  LSCSپ پستان و ين صفات تيب يكيژنت

ها در جهت  ين است كه همبستگيت ايمنظور از مطلوب(

ن صفات يب يكيژنت يهمبستگ). پ مطلوب پستان بوديت

ستقرار پستان و ا اتصال پستان جلو، عمق

ن طول سرپستانك يجلو و عقب و همچن هاي پستانكسر

 يبا اتصال جلو هايي پستانانتخاب در جهت . بود يمنف

به هم و  تر نزديك هاي پستانكتر، استقرار سريقو

بلندتر  هاي پستانكبا عمق كمتر و طول سر هايي پستان

.ش مقاومت به ورم پستان شوديد منجر به افزاتوان مي

  

  يديو صفات تول LSCSن صفت يب يپيو فنوت يكيژنت يها يب همبستگيضرا -2 جدول

  نيدرصد پروتئ نيمقدار پروتئ  يدرصد چرب يمقدار چرب ريد شيتول  

  يكيژنت يهمبستگ
*

)17/0(26/0 )1/0(086/0 )1/0(03/0-  )1/0(083/0 )1/0(004/0-  

  -15/0)01/0( -12/0)01/0(  06/0)01/0( -12/0)01/0( 19/0)01/0(  يپيفنوت يهمبستگ

  .دباش مياستاندارد هر برآورد  يداخل پرانتز خطاعدد  *               

  

  LSCSپ و ين صفات تيب يپيو فنوت يكيژنت يها يب همبستگيضرا -3جدول 

 FU RUH RUW UDD SL FTP RTP TL 

  -14/0  )1/0(  - 06/0  )1/0(-20/0) 15/0(  01/0  )1/0( -21/0)11/0( 01/0)1/0( -01/0 )1/0( -19/0) 14/0(  يكيژنتيهمبستگ

 002/0)01/0( -03/0)01/0( -03/0)01/0(  -02/0)02/0( -09/0)02/0( 02/0)02/0( 01/0)02/0(  -06/0)01/0( يپيفنوتيهمبستگ

  

برآورد  :همبستگي بين صفات تيپ پستان

پ يهاي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات ت همبستگي

 يرابطه ها يبه طور كل. آمده است 4پستان در جدول 

. پ پستان مشاهده شدين صفات تيب يمطلوب يكيژنت

صفت اتصال پستان جلو با رباط  يكيژنت يهمبستگ

ن يا دهنده نشانن امر يمثبت بود و ا يانيم هنگهدارند

 يمحكم تر ياتصال جلو يكه دارا يياست كه گاوها

آن ها هم باال  يانيم ههستند، استحكام رباط نگهدارند

ن صفت يب يكيژنت ين همبستگيچنهم. خواهد بود

ن امر يز مثبت بود و اياتصال پستان جلو و عمق پستان ن

. ن دو صفت استين ايانگر وجود ارتباط مطلوب بيز بين

گر يصفت طول سر پستانك با د يكيژنت يها يهمبستگ

بود،  يپ پستان به جز عرض پستان منفيصفات ت

جهت جه گرفت كه انتخاب در يتوان نتين، ميبنابرا

گر صفات پستان منجر به كاهش طول يبهبود د

ن يب يكيژنت ين همبستگيهمچن. سرپستانك خواهد شد

مثبت و  يو عقب ييجلو هاي پستانكصفات استقرار سر 

ر هم جهت دو صفت ييتغ دهنده نشانن امر يباال بود كه ا
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ن دو يا يكيژنت يها يهمبستگ. در اثر انتخاب است

ن و جهت انتخاب مطلوب پ پستايگر صفات تيصفت با د

ر يكه انتخاب در جهت سا دهد ميدر آن صفات نشان 

به  ها پستانكمنجر به قرار گرفتن سر يصفات پستان

  .ه خواهد شديسمت داخل كارت

  ر شاخصيبه دست آوردن ز

ن يبه دست آمده، چند يبا استفاده از پارامترها

صفت ورم پستان مورد  يب از شاخص انتخاب برايترك

به دست آمده با ي كيپاسخ ژنت. رار گرفتآزمون ق

 100(كه  ياستفاده از هر شاخص نسبت به پاسخ

صفت ورم  يم بر رويد با انتخاب مستقتوان مي )درصد

 60و  100، 200مربوط به  ركوردهايكه  يپستان، زمان

ج ينتا. ان شديد، بيدختر گاو نر موجود باشد، به دست آ

  .ستآمده ا 5ن بخش در جدول يحاصل از ا

  

 MSف شد كه يتعر H=MSبه صورت  يهدف اصالح

، يكل يصفت بروز ورم پستان است كه در هدف اصالح

 يها انسيكووار. دشو ميآن اعمال  يبر رو يب منفيضر

قبل برآورد شده  هن صفات موجود در شاخص در مرحليب

بود، البته به علت نبود اطالعات مربوط به ورم پستان 

ن صفت با ين ايب يها يستگ، همبيدر سطح مل ينيبال

ن صفات با صفت يا يها يگر صفات برابر همبستگيد

LSCS كه هدف آن توسعه  يادر مطالعه. قرار داده شد

نر  يانتخاب گاوها يك شاخص سالمت پستان براي

پ پستان و سرعت يبراساس صفات سالمت پستان، ت

بود، به علت  ان كاناديهلشتا يگاوها يدوشش برا

 Boettcher)ن فرض استفاده شد يه از ات مشابيمحدود

et al., 1997). ط مطالعه حاضر و با توجه به يدر شرا

ن ين دو صفت اين ايب يباال نسبتاً يكيژنتي همبستگ

 *پ پستانين صفات تيب يب همبستگيضرا -4 جدول
 FU  RUW RUH UDD SL  FTP RTP  TL  

FU   )1/0(04/0- )1/0(02/0 )09/0(70/0 )14/0(36/0  )16/0(52/0 )11/0(67/0  )1/0(35/0-  

RUW )01/0(006/0-   )16/0(21/0- )12/0(42/0- )14/0 (26/0-  )1/0(01/0 )15/0 (19/0  )1/0(06/0  

RUH )01/0(08/0-  )01/0(16/0-  )1/0(03/0 )1/0(08/0-  )19/0(47/0 )1/0(16/0  )1/0(04/0-  

UDD )01/0(43/0  )01/0(21/0- )01/0(10/0-  )1/0(57/0  )16/0(26/0 )11/0(51/0  )13/0(30/0-  

SL )01/0(19/0  )01/0(012/0- )01/0(11/0- )01(/28/0   )16/0(25/0 )1/0(53/0  )1/0(07/0-  

FTP )01/0(25/0  )01/0(009/0 )01/0(003/0 )01/0(18/0 )01/0 (19/0    )09/0(83/0  )16/0(56/0-  

RTP )01/0 (21/0  )01/0(011/0 )01/0(04/0- )01/0(29/0 )01/0 (40/0  )01/0 (46/0    )14/0(38/0-  

TL )01/0(06/0-  )01/0(12/0 )01/0(03/0 )01/0(13/0- )01/0(052/0  )01/0(06/0-  )01/0(07/0-    

ز از تكرار، يبه علت پره(برآوردها هستند  استاندارد ياند و داخل پرانتز خطا ن قطر ارائه شدهييدر پا يپيفنوت يها يو همبستگ قطر يدر باال يكيژنت يها يهمبستگ *

  ).شده است يها خود دار يپذير وراثتاز آوردن مجدد 

  
  ين شاخص و هدف اصالحيب يبات صفات مختلف و همبستگيمتشكل از ترك يها شاخصحاصل از  يكيپاسخ ژنت -5جدول 

ص وهمبستگي بين شاخ :بر رويMSبا داشتن ركورد) درصد(پاسخ نسبي 

  هدف اصالحي
  شاخص  پاسخ ژنتيكي

 دختر200 دختر 100  دختر 60

144  111  87 62/0 187/0  I=LSCS+TL+FTP 
148  114  89 64/0 192/0  I=LSCS+TL+UDD 
141  109  84 60/0 182/0  I=LSCS+TL+FU 
142  110  85 61/0 184/0  I=LSCS+FTP+UDD 
137  106  82 59/0 177/0  I=LSCS+FTP+FU 
137  106  82 59/0 178/0  I=LSCS+UDD+FU 
134  104  81 58/0 174/0  I=LSCS+FTP+RTP 
144  111  87 62/0 187/0  I=LSCS+TL+FTP+RTP 
143  111  86 62/0 186/0  I=LSCS+FTP+UDD+RTP  

137  106  82 59/0 178/0  I=LSCS+FTP+FU+RTP 
154  119  93 66/0 200/0  I=LSCS+TL+FTP+UDD 
148  114  89 63/0 191/0  I=LSCS+TL+FTP+FU 
149  115  90 64/0 193/0  I=LSCS+TL+UDD+FU 
142  110  85 64/0 193/0  I=LSCS+FTP+UDD+FU 
154  119  93 61/0 184/0  I=LSCS+FTP+UDD+TL  

154  119  93 66/0 200/0  I=LSCS+FTP+TL+UDD+FU 
  

  

  

  

  

  



 1389، 4، شماره 41دوره ايران علوم دامي مجله        388

   

  .معتبر باشد يتواند تا حدوديفرض م

 ركوردهايست كه نيد در نظر گرفت ايكه با يا نكته

          در دسترس يدر سطح مل ينيموبوط به ورم پستان بال

در و فقط  )ن مطالعهيحداقل در زمان انجام ا( دباش مين

. ها به طور منظم ثبت شده است ياز گاودار يبرخ

نر از لحاظ تعداد  يهارود كه گاو ين انتظار مينابراب

از  .ن صفت متفاوت باشنديا يركورد در دسترس برا

ها اكثر گاو يبرا باًيپ را تقريبه ت صفات مربوط يطرف

ن صفات برابر در يا يزان اطالعات برايمي عني( ميدار

ن مطالعه چند حالت در نظر يدر ا). نظر گرفته شده است

 يعنيم است يحالت انتخاب مستق يكيگرفته شده است، 

در  ينيمربوط به صفت ورم پستان بال ركوردهاي

 م انجام شود،ينتخاب به صورت مستقو ا دسترس باشد

ح داده شده در ين حالت با توجه به مورد توضيكه در ا

. ز در نظر گرفتير دسترس را نزان اطالعات ديد ميباال با

دختر  200ه مربوط ب ركورد ورم پستان نمونه اگر يبرا

زان پاسخ ين حالت ميدر ا گاو نر در دسترس باشد،

م ير مستقياز انتخاب غشتر يم بيحاصل از انتخاب مستق

است، در ) يبدن هاي سلولپ و تعداد يبر اساس صفات ت(

پاسخ حاصل از  5ف اول جدول ين حالت مثال در رديا

اما . م استيدرصد انتخاب مستق 87م ير مستقيانتخاب غ

تعداد  يعنيد شو ميكم  يكه منابع اطالعات يزمان

 60نر به  يگاوها يورم پستان دختران برا ركوردهاي

م ير مستقي، پاسخ حاصل از انتخاب غكند ميدا يكاهش پ

 رسد يم ميصد حاصل از انتخاب مستقدر 144زان يبه م

  .تر خواهد بودمؤثرم، ير مستقيانتخاب غ يعني

ان ي، از م5ج نشان داده شده در جدول يبر اساس نتا

ن پاسخ حاصل از انتخاب يشتريسه صفته ب يها شاخص

درصد حاصل  89زان يمبا  UDDو  LSCS ،TL يبر رو

 FTPو  FUو صفات  LSCSبات از صفت يگر تركيد. شد

با  LSCS ب صفتيترك. بودند ييپاسخ باال يز داراين

TL ،FTP ،UDD زيچهار صفته ن يها شاخصان ياز م 

 با به كار. درصد بود 93زان ين پاسخ و با ميشتريب يدارا

 يعنيبردن پنج صفت در شاخص 

LSCS+FTP+TL+UDD+FU رييان پاسخ تغزيم 

 ياز وارد كردن صفات اضاف). درصد 93(نكرد  يچندان

  .حاصل نشد يشتريشرفت بيهم، پ

 رييزان تغياضافه كردن صفات در شاخص و م تأثير

 يها يحاصله با در نظر گرفتن همبستگ يها در پاسخ

با  LSCSصفت  يهمبستگ. ه استين صفات قابل توجيب

آن در شاخص  ثيرتأن يورم پستان باال است و بنابرا

پاسخ به انتخاب حاصل از اضافه كردن . اد استيار زيبس

 يصفت ساختار. ز باال بوديبه شاخص ن UDDصفت 

UDD با  يكياز لحاظ ژنتLSCS ن يدارد و ا يهمبستگ

ش در پاسخ به دست آمده را يافزا دتوان ميز يرابطه ن

ز يگر مطالعات مشابه نيجه در دين نتيا .ه كنديتوج

 ;De Jong & Lansbergen, 1996)ده است گزارش ش

Samore & Groen, 2006).  

به  ها شاخصر يز يريكه در مورد به كارگ يياز آنجا

 يامدهايو پ يمحاسبات يها يدگيچيعلت اجتناب از پ

د از حداقل صفات شو مي ينامطلوب حاصل از آن، سع

 ,Dekkers)ن اطالعات استفاده شود يشتريب يدارا

 يمذكور برا هخش، شاخص سه صفتن بي، در ا(2003

  .مطالعه انتخاب شد هادام

  مختلف انتخاب هاي استراتژي هسيمقا

 ك شاخص سه صفتهيقبل  هكه در مرحل يياز آن جا

 ين مرحله بررسيانتخاب شد، در ا به عنوان شاخص

ن يدر ا. انجام شد ن شاخصيا يب بر رويمربوط به ضرا

  .تقرار گرف ين حالت مورد بررسيمرحله چند

-انسيوار يدر حالت اول فرض شد كه با فرض اجزا

ر يد شيانس برآورد شده انتخاب فقط در جهت توليكوار

ن صفت يتنها شامل ا يهدف اصالح يعنيرد، يصورت گ

 يكيش ژنتيزان افزاين حالت ميدر ا). هيحالت پا(باشد 

عالوه  گريدر حالت د. بود 013/0 ساالنه در ورم پستان

 زين يصفت ورم پستان با وزن منف ر،يد شيبر صفت تول

در نظر گرفته شد و از شاخص سه  يدر هدف اصالح

آن استفاده  يبرا يمذكور به عنوان منبع اطالعات هصفت

صفر در صفت ورم  يكير ژنتييدن تغيب تا رسيضرا. شد

ر در تمام يد شيب صفت توليضر. افتير ييپستان تغ

ن مرحله ياج حاصل از ينتا. ك در نظر گرفته شديحاالت 

همانطور كه مالحظه  .آورده شده است 6 در جدول

 يوزن اعمال شده بر رو يجيش تدريد با افزاشو مي

 يكير ژنتييزان تغيم يصفت ورم پستان در هدف اصالح

 بيت با اعمال ضريابد و در نهاي ين صفت كاهش ميدر ا

ن يدر ا. دشو ميمتوقف  ن روند كامالًيا -57/0 ينسب

  هيپا  حالت مقدار  929/0زان يز به مين ريد شيحالت تول
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   يب مربوط به ورم پستان در هدف اصالحير ضرييرات حاصل از تغييتغ -6جدول 

  ).است UDD و LSCS ،FTPشاخص استفاده شده شامل صفات (

اعمال  يب نسبيضر

صفت  يشده بر رو

ورم پستان در هدف 

  ياصالح

پاسخينسبزانيم

در صفت ورم  يكيژنت

نسبت به ( تانپس

  )هيپا يويسنار

پاسخينسبزانيم

د يتول در صفت يكيژنت

نسبت به (ر يش

  )هيپا يويسنار

 يكيپاسخ ژنت

مطلق در صفت 

  ورم پستان

  )در واحد صفت(

 يكيپاسخ ژنت

در صفت  مطلق

  ر يش ديتول

  )در واحد صفت(

ب اعمال شده يضر

صفت ورم  يبر رو

پستان در هدف 

  ياصالح

0  1 1 013/0  62/113  0  

05/0 -  923/0 998/0 012/0  42/113  100-  

10/0 -  846/0 996/0 011/0  27/113  200-  

15/0 -  769/0 994/0 01/0  01/113  300-  

20/0 -  692/0 991/0 009/0  62/112  400-  

25/0 -  615/0 986/0 008/0  11/112  500-  

30/0 -  538/0 981/0 007/0  48/111  600-  

35/0 -  384/0 974/0 005/0  71/110  700-  

40/0 -  307/0 966/0 004/0  82/109  800-  

45/0 -  230/0 957/0 003/0  79/108  900-  

50/0 -  153/0 947/0 002/0  63/107  1000-  

54/0 -  076/0 938/0 001/0  61/106  1080-  

55/0 -  076/0 935/0 001/0  34/106  1100-  

57/0 -  0 929/0 0  65/105  1150-  

  

ن يب يه همبستگك يواضح است كه در صورت. رسد يم

 ر با ورم پستان باالتر از حد استفاده شدهيد شيصفت تول

ن ير صفر در اييدن به تغيرس ين مطالعه باشد، برايدر ا

  .اعمال كرد يتر ب بزرگيد ضريصفت با

كه  يشاخص انتخاب يابيبا هدف ارز يا در مطالعه

، عمق پستان، استقرار SCSر، يد شيشامل صفات تول

جه حاصل شد كه ين نتيه پا را بود، ايوو زا ها پستانكسر

د سه تا چهار برابر ير بايد شيب توليدر مجموع ضر

هرچند در  .ر صفات مذكور باشديب مربوط به سايضر

 و SCS يبرا 2/0ب يبا اعمال ضر يمطالعه مذكور حت

 عمق پستان هنوز پاسخ در ورم پستان به يبرا 13/0

 ب مناسبيب به عنوان ضراين ضرايا يد وليصفر نرس

كل  يشاخص ارزش اقتصاد ).Rogers, 1992(ارائه شد 

(TEV)  در كانادا منتشر شده است با 1996كه از سال 

نر را از  هاي دام EBVر شاخص، ياستفاده از روش ز

ب يو سالمت پستان ترك ي، ماندگاريديصفات تول

، SCSسالمت پستان صفات  ير شاخص برايز. كند يم

بر  تأكيد. رديگ يرا در بر معمق پستان و سرعت دوشش 

 ريد شيتول يبر رو تأكيدر شاخص نسبت به ين زيا يرو

  ).Boettcher & Van Doormaal, 1996(است  15/0

  يريگ جهينت

ن يبا در نظر گرفتن خسارات قابل توجه مرتبط با ا

 يب نسبياعمال ضر يعنوان كرد كه حت توان مي يماريب

ر در يد شيولن صفت نسبت به صفت تيا يبر رو - 5/0

 ين امر به طور جديد و اباش مينامعقول ن يهدف اصالح

. دهد ميرا كاهش ن يديصفات تول يكيشرفت ژنتيپ

درصد  5/6ر يد شيدر صفت تول يزان كاهش نسبيم

د بتوان يشا مؤثر يكين جا با انتخاب ژنتيدر ا. خواهد بود

را  يمارين بيمربوط به ا يها نهياز هز ياديبخش ز

گاوها نسبت به  يكيش مقاومت ژنتيبا افزا. كاهش داد

ت كاهش خواهد يوع آن در جمعيزان شي، ميمارين بيا

مرتبط  يتيرياز مشكالت مد ياريافت و امكان حذف بسي

مانند  يعوامل. وجود خواهد داشت يمارين بيبا ا

از به درمان با يدام، كاهش ن يستيبهز يها جنبه

و درمان ورم ص يك و مشكالت مرتبط با تشخيوتيب يآنت

ن صفت يا يشتر بر رويلزوم توجه ب دهنده نشانپستان 

هر چند در اكثر كشورها و . است ياصالح يها برنامهدر 

گذاشتن  ين رابطه برايق در ايدر نبود اطالعات دق

 هويصفت ورم پستان به ش يبر رو يب نسبيضرا

   .دشو ميمحتاطانه عمل 
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