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  چكيده 

بـراي ايـن   . جنس شده بر پيشرفت ژنتيكي در مسير ژنتيكي مادر مادران بودهدف از انجام پژوهش حاضر بررسي اثر تلقيح تليسه ها با اسپرم تعيين 
استفاده مسـتمر از اسـپرم تعيـين    : 1منظور سه استراتژي مختلف مبتني بر استفاده از اسپرم تعيين جنس شده مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت بودند از 

استفاده : 3و ) S2استراتژي (ه در تلقيح اول و دوم و اسپرم معمولي در تلقيح سوم به بعد استفاده از اسپرم تعيين جنس شد: 2، )CSاستراتژي (جنس شده 
مقادير پيشرفت ژنتيكـي مـورد انتظـار از اسـتراتژي هـاي      ). S1استراتژي (از اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح اول و اسپرم معمولي در تلقيح دوم به بعد 

ژنتيكـي در سـناريوهاي   پيشـرفت  تغييرات نسبت و شدت انتخـاب و اثـر آن بـر    . از اسپرم معمولي مقايسه شدندمذكور با مقدار مربوطه در حالت استفاده 
بـه  . بيشتر از ساير اسـتراتژي هـا بـود    CSپيشرفت ژنتيكي در تمام سناريوهاي مربوط به استراتژي . مختلف كه در آنها نرخ آبستني متغير بود بدست آمد

انحـراف    27/0الـي   20/0از  S1و در اسـتراتژي   30/0الـي   23/0از  S2، در استراتژي 32/0الي  31/0از  CSتراتژي ژنتيكي در اس پيشرفتطوري كه 
الـي   82/5ژنتيكي در استراتژي هاي مختلف مبتني بر استفاده از اسپرم تعيـين جـنس شـده بـين      پيشرفتدر عين حال . معيار ژنتيكي افزايشي متغير بود

علي رغم بهبود پيشرفت ژنتيكي در مسير مادر مادران در اثر اسـتفاده از اسـپرم   . ادير مربوطه در اثر استفاده از اسپرم معمولي بوددرصد بيشتر از مق 65/39
د درصـد  تعيين جنس شده در تليسه ها، تغييرات ايجاد شده در مقايسه با پيشرفت ژنتيكي در ساير مسيرهاي ژنتيكي قابل توجـه نبـوده و انتظـار مـي رو    

  .يي از پيشرفت ژنتيكي از ديگر مسيرهاي ژنتيكي حاصل شودباال
 

  .ژنتيكي، مسير مادر مادرانپيشرفت اسپرم تعيين جنس شده،  :واژه هاي كليدي
  

  1مقدمه 
يكي از معيارهاي ارزيابي مناسـب بـودن برنامـه انتخـاب تعيـين      

بيش از نيم قرن از زمـاني  . پيشرفت ژنتيكي حاصل از آن برنامه است
 پيشـرفت بيـان كردنـد كـه بهينـه كـردن      ) 20(ل و روبرتسون كه رند

ژنتيكي با در نظر گرفتن چهار مسير انتخاب پدر پـدران، پـدر مـادران،    
؛ ولي اهميت اين مي گذرد ،مادر پدران و مادر مادران امكان پذير است

روش انتخاب در برنامه ريزي هاي اصالح نژادي در كشورهاي توسعه 
معموالً بيشترين . توسعه قابل چشم پوشي نيست يافته و بعضاً در حال

ژنتيكي در اثر انتخاب از مسـير پـدران حاصـل مـي شـود و       پيشرفت
بـه علـت نسـبت    ) بويژه مسير مـادر مـادران  (انتخاب در مسير مادران 

  ).16و  12(  انتخاب و در نتيجه شدت انتخاب پايين قابل توجه نيست
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ي توليد مثلي است كه تعيين جنسيت اسپرم يكي از تكنولوژي ها
در ايـن روش اسـپرم هـاي    .  در سال هاي اخير مورد توجه بوده است

به روش فلوسيتومتري از يكـديگر جـدا مـي     Yو  Xحاوي كروموزوم 
معموالً جمعيت اسپرم ها در يك ويال اسپرم تعيـين جـنس   ). 7(شوند 

كه ايـن امـر باعـث    ) 11(شده كمتر از ويال هاي معمولي اسپرم است 
ش نرخ آبستني در تلقيح در مقايسه با اسـپرم هـاي معمـولي مـي     كاه

از طرفي به علت كم تر بودن باروري گاوهاي ماده در ). 18و  5(گردد 
مقايسه با تليسه ها، استفاده از اسپرم هاي تعيين جنس شده در تليسـه  

  ). 22(ها معمول تر است 
ظـر  استفاده از اسپرم تعيين جـنس شـده پيامـدهاي مختلفـي از ن    

در خصوص اثـر  اسـتفاده از   ). 10(توليدمثلي، ژنتيكي و اقتصادي دارد 
ژنتيكـي مطالعـات محـدودي     پيشـرفت اسپرم تعيين جـنس شـده بـر    

حـداكثر  ) 23(و ايـورت    به عنوان مثال ون ولك. صورت گرفته است
ژنتيكي قابل حصول در اثر اسـتفاده از اسـپرم تعيـين جـنس      پيشرفت
و هوهن بـوكن  ) 6(و همكاران   بيكر. ردنددرصد گزارش ك 15شده را 
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ژنتيكي حاصل از اسپرم تعيين جـنس شـده را محـدود     پيشرفت) 14(
گزارش كردنـد كـه   ) 13(قوي حسين زاده  و همكاران . گزارش كردند

ژنتيكي در گله هاي  پيشرفتاثر استفاده از اسپرم تعيين جنس شده بر 
عبـدالعظيم و  . ابـت اسـت  در حال توسعه بيشتر از گله هاي با انـدازه ث 

ژنتيكي حاصل از استفاده از اسپرم تعيـين جـنس   پيشرفت ) 4(اسكنل 
متوسـط  . ساله مورد بررسي قرار دادنـد  20شده را در يك دوره زماني 

برتري ژنتيكي گله در اثر استفاده از اسپرم تعيين جنس شـده در سـال   
شروع  پس از 20درصد و در سال  30پس از شروع برنامه انتخاب  11

گـزارش كردنـد   ) 19(پدرسن و همكاران .  درصد بود 9برنامه انتخاب 
كه به كارگيري انتخاب ژنوميك بـه همـراه اسـتفاده از اسـپرم تعيـين      

همچنين بوسـتان و  . جنس شده سبب بهبود پيشرفت ژنتيكي مي شود
با استفاده از شبيه سازي تصادفي اثـر اسـتفاده از اسـپرم    ) 8(همكاران 

شـده را بـر رشـد ژنتيكـي در دو حالـت اسـتفاده و عـدم        تعيين جنس 
استفاده از انتخاب ژنوميك در گاوهاي ماده مورد بررسي قرار دادنـد و  
بيان كردند كه در صورت استفاده از اسـپرم تعيـين جـنس شـده رشـد      

 25ژنتيكي نسبت به استفاده از اسپرم معمولي در واحد زمان به ترتيب 
  . دو حالت مذكور افزايش مي يابددرصد در  38الي  34درصد و 

با استفاده از يك مـدل قطعـي   ) 2(جوزي شكالگورابي و شادپرور 
اثر استفاده از اسپرم هاي تعيين جنس شده بر تعداد تلقـيح منجـر بـه    
آبستني در شكم اول را بررسـي نمودنـد و نتيجـه گرفتنـد اسـتفاده از      

ر به آبستني در اسپرم تعيين جنس شده باعث افزايش تعداد تلقيح منج
نتيجه گيـري  ) 15(جوزي شكالگورابي و همكاران . شكم اول مي شود

كردند استفاده از اسپرم هاي تعيين جـنس شـده باعـث افـزايش سـن      
اولين زايش در گاو شيري مي شود، اما اين افزايش يك تابعيت درجـه  
دوم از احتمال آبستني ناشي از استفاده از اسـپرم هـاي تعيـين جـنس     

خود نشان مي دهد و ممكن است با تركيب استراتژي اسـتفاده   شده از
از اسپرم تعيين جنس شده و اسپرم معمولي اين افزايش را بـه حـداقل   

تغييرات فاصله نسل در مسير ) 3(جوزي شكالگورابي و شادپرور . رساند
مادران در نتيجه استفاده از اسپرم هـاي تعيـين جـنس شـده بررسـي      

ه گيري كردند كه فاصله نسـل در ايـن مسـير    نموده و بطور كلي نتيج
بـا  . اما مقدار آن قابل صرفنظر كـردن اسـت   ،انتخاب افزايش مي يابد

اين حال  مطالعات  صورت گرفته در زمينه اثر استفاده از اسپرم تعيين 
از طرفي بـه دليـل   . ژنتيكي بسيار محدود است پيشرفتجنس شده بر 

زايش مـاده زايـي در جمعيـت    نقش ويژه اسپرم تعيين جنس شده بر اف
ژنتيكي در مسير مـادر مـادران دسـتخوش    پيشرفت انتظار مي رود كه 

لذا هدف اين تحقيق بررسي اثر اسـتفاده از اسـپرم تعيـين    . تغيير گردد
ژنتيكي در مسير مادر مادران بـا فـرض ثابـت    پيشرفت جنس شده بر 

  . ماندن اندازه جمعيت است
  
  

  مواد و روش ها 
و برنامـه   1ا استفاده از روش شـبيه سـازي قطعـي   تحقيق حاضر ب
شـبيه سـازي بـا    . انجام گرفت  Matlab 2008Rنويسي در نرم افزار 

استفاده از اطالعات جمعيتي و توليد مثلي گاو هلشتاين در ايران انجام 
 ).1(شد 

در اين مطالعه فرض شد كه اسـپرم تعيـين جـنس شـده تنهـا در      
تغييرات پيشرفت ژنتيكي در سه . گيردتليسه ها مورد استفاده قرار مي 

استراتژي مختلف مبتني بر استفاده از اسپرم تعيين جـنس شـده مـورد    
استراتژي اول  شـامل اسـتفاده مسـتمر از اسـپرم     . بررسي قرار گرفت

؛ اسـتراتژي دوم شـامل   )CSاستراتژي (تعيين جنس شده در تليسه ها 
و دوم تليسـه هـا و   استفاده از اسپرم تعيين جنس شـده در تلقـيح اول   
؛ و )S2اسـتراتژي  (استفاده از اسپرم معمولي در تلقـيح سـوم بـه بعـد     

استراتژي سوم شامل استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح اول 
اسـتراتژي  ( تليسه ها و استفاده از اسپرم معمولي در تلقيح دوم به بعـد  

S1 (اتژي هـاي  مقادير پيش بيني شده پيشرفت ژنتيكي در اسـتر . بود
اسـتراتژي  (مذكور با مقدار مربوطه در حالت استفاده از اسپرم معمـولي  

با استفاده از اسپرم ) CR_h(نرخ آبستني  تليسه ها. مقايسه شد) شاهد
درصد  و نسبت نرخ آبستني اسپرم تعيين جنس  90الي  50معمولي از 

درصـد متغيـر    90الـي   50از ) CRstoc(شده نسبت به اسپرم معمولي 
در واقع نرخ آبستني اسپرم تعيين جنس شده از ضرب نرخ آبستني . ودب

همچنين فرض شـد كـه   . بدست آمد CRstocاسپرم معمولي با مقدار 
در هر سناريو نرخ آبستني اسپرم معمولي و اسپرم تعيين جنس شده در 

تعـداد تلقـيح بـه ازاي هـر آبسـتني در      . تلقيح هاي متوالي ثابت است
درصد آبستني در  90ف تا زمان رسيدن به حداقل استراتژي هاي مختل

كل گلـه  و مطـابق روش ارائـه شـده توسـط جـوزي شـكالگورابي و        
نسبت جنسي گوساله ها با استفاده از اسـپرم  . محاسبه شد) 2(شادپرور 

و با استفاده از اسـپرم  ) 9(درصد  10و  90تعيين جنس شده به ترتيب 
براي گوساله هاي ماده و ) 21(درصد  8/50و  2/49معمولي به ترتيب 

 . نر بود
كه (درصد آبستني از ضرب نرخ آبستني در نسبت تشخيص فحلي 

 . بدست آمد) درصد در نظر گرفته شد 80برابر 
جهت محاسبه پيشرفت ژنتيكي در مسير مادر مادران از معـادالت  

با كمي تغييرات  )16(و همكاران   ارائه شده توسط جوزي شكالگورابي
پارامترهاي مورد استفاده در جهت انجام شبيه سازي ). 15(شد استفاده 

در اين مسير صحت انتخاب براي صـفت  . ارائه شده است 1در جدول 
و بـر مبنـاي يـك ركـورد فـردي       25/0توليد شير بـا تـوارث پـذيري    

  :جهت محاسبه نسبت انتخاب از فرمول زير استفاده شد. محاسبه شد

                                                            
1 -Deterministic  
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نـرخ   rrfنسبت انتخاب در مسير مادر مادران،  PDDن معادله در اي
درصد  18/21كه در اين مطالعه ثابت و برابر (جايگزيني گاوهاي ماده 
نسبتي از جمعيـت گاوهـاي مـاده كـه      e، )1(در نظر گرفته شده است 

تعداد دختـر   w، و )e=3/0(براي انتخاب به عنوان مادر پدران مناسبند 
جهـت محاسـبه   . ادر در مسير مادر مادران مي باشدزنده به ازاي هر م

نياز به برآورد جداگانه آن در هر استراتژي بود، كه براي ايـن   wمقدار 
  :كار فرمول هاي زير بسط داده شد

)1()31()1()1()1( DInMDABNBDBXY   
  استراتژي استفاده از اسپرم معمولي در گاوهاي ماده 

)1(1()2( TWTW

XYCPRateccSexRc
wconc 


  

  ژي استفاده مستمر از اسپرم تعيين جنس شده در تليسه ها استرات

)1(1()2( TWTW

XYCPRatecsSexRsex
wsexh 


  

استراتژي استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در تلقـيح اول و دوم  
  تليسه ها 

))2(22()2(22 CPRatesCPRatesSexRcCPRatesSexRsexSexRs  

)1(1()2(

22

TWTW

XYCPRatesSexRs
wsexh 


  

  استراتژي استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح اول تليسه ها 
))1(11()1(11 CPRatesCPRatesSexRcCPRatesSexRsexSexRs   

)1(1()2(

11

TWTW

XYCPRatesSexRs
wsexh 


  

  : در هر استراتژي به صورت زير محاسبه شد wو نهايتاً 
w=DDPSt(1)*wSexh+(100-DDPSt(1))*wconc 

  :در اين معادالت 
SexRc : نسبت گوساله هاي ماده متولد شده از اسپرم معمولي 

SexRsex :رم تعيين جـنس  نسبت گوساله هاي ماده متولد شده از اسپ
  شده  

SexRs2 :  نسبت جنسي گوساله هاي متولد شده در استراتژي اسـتفاده
از اسپرم تعيين جنس شـده در تلقـيح اول و دوم و اسـتفاده از اسـپرم     

  معمولي در ساير تلقيح ها 
SexRs1 :  نسبت جنسي گوساله هاي متولد شده در استراتژي اسـتفاده

ول و استفاده از اسپرم معمولي در از اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح ا
  ساير تلقيح ها
CPRatecc :  درصد تجمعي آبستني گاوهاي ماده با استفاده از اسـپرم

  معمولي 
CPRatecs :    درصد تجمعي آبستني تليسه هـا در اسـتراتژي اسـتفاده

  مستمر از اسپرم تعيين جنس شده 
CPRates2 : ه از درصد تجمعي آبستني تليسه ها در استراتژي اسـتفاد

اسـپرم تعيــين جــنس شــده در تلقــيح اول و دوم و اســتفاده از اســپرم  
  معمولي در ساير تلقيح ها 

CPRates1 :  درصد تجمعي آبستني تليسه ها در استراتژي اسـتفاده از
اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح اول و استفاده از اسـپرم معمـولي در   

 ساير تلقيح ها 

CPRates2(2) : در استراتژي  2تا تلقيح درصد تجمعي آبستنيS2 

CPRates1(1) : در استراتژي  1درصد تجمعي آبستني تا تلقيحS1 

   

  
  *پارامترهاي استفاده شده جهت انجام شبيه سازي -1جدول 

  مقدار  عالمت اختصاري ويژگي 
  SexRc  492/0 نسبت گوساله هاي ماده متولد شده از اسپرم معمولي

  SexRsex 90/0 ت گوساله هاي ماده متولد شده از اسپرم تعيين جنس شدهنسب
  DDPst(1)  16/32 درصد تليسه هاي موجود در جمعيت

  CPRatecc 926/0 درصد تجمعي آبستني گاوهاي ماده با استفاده از اسپرم معمولي
  TW  12/3 درصد دوقلو زايي

  Din  5/1 لقيحدرصد مرگ و مير گوساله ها از سه ماهگي تا زمان ت
  D3M  78/2 درصد مرگ و مير گوساله ها تا سه ماهگي

  AB  28/6 درصد سقط جنين
  DB  14/2 درصد مرگ و مير در زمان تولد

  NB  80/1 درصد نارس زايي
   EL 21 )روز(طول دوره فحلي

  h2 25/0 توارث پذيري صفت توليد شير
  EDR 80 )درصد(درصد تشخيص فحلي

 ) 1389(ي شكالگورابيبرگرفته از جوز*
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DB : مرگ و مير در زمان تولد  
NB : نارس زايي  
AB : سقط جنين  

D3M : مرگ و مير گوساله ها تا سه ماهگي  
DIn :  مرگ و مير گوساله ها از سه ماهگي تا زمان تلقيح  
TW :درصد دوقلو زايي  

DDPst(1) :درصد تليسه هاي موجود در جمعيت  
بدست آمـده، شـدت انتخـاب بـه روش     با توجه به نسبت انتخاب 

ژنتيكي از ضرب شدت انتخـاب در   پيشرفتقطع محاسبه شد و سپس 
.  صحت انتخاب بر حسب انحراف معيار ژنتيكي افزايشـي بـرآورد شـد   

ژنتيكي در هر يـك از اسـتراتژي هـاي     پيشرفتمقادير محاسبه شده 
رم ژنتيكي حاصل از اسـتفاده مسـتمر از اسـپ   پيشرفت مورد بررسي، با 

  . معمولي  مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت
  

  نتايج و بحث
تغييرات پيشرفت ژنتيكي در مسير مادر مادران در استراتژي هـاي  

CS ،S2  وS1  مقــادير . ارائــه شــده اســت 3الــي  1 شــكل هــايدر
يشتر از ب CSپيشرفت ژنتيكي در كليه سناريوهاي مربوط به استراتژي 

ژنتيكـي در اسـتراتژي    پيشـرفت ساير استراتژي ها بود؛ به نحوي كـه  
CS  ــي  31/0از ــتراتژي 32/0ال ــي  23/0از  S2، در اس و در  30/0ال

انحراف معيار ژنتيكي افزايشي متغير   27/0الي  20/0از  S1استراتژي 
با توجه به اينكه تنها عامل متغير مؤثر در پيشـرفت ژنتيكـي در   . بودند

مـي باشـد، بـا    ) تعداد دختر زنده به ازاي هر مادر( wن مسير، مقدار اي
افزايش مقدار آن، نسبت انتخاب كاهش يافته و شدت انتخاب در ايـن  
مسير افزايش يافت و با توجـه بـه اينكـه افـزايش يـا كـاهش شـدت        
انتخاب رابطه مستقيم با افـزايش يـا كـاهش پيشـرفت ژنتيكـي دارد،      

مسـير در اسـتراتژي هـاي مختلـف افـزايش      پيشرفت ژنتيكي در اين 
بـه   3و 2 شـكل هـاي  در مقايسه با  1 شكلعلت نامنظم بودن . يافت

خاطر اختالف در نرخ تجمعي آبستني در سناريوهاي مختلـف مربـوط   
از . به استراتژي استفاده مستمر از اسپرم تعيين جنس شـده مـي باشـد   

رونـد   S1و  S2طرفي، تغييرات پيشرفت ژنتيكي در اسـتراتژي هـاي   
منظم تري داشت و مشاهده شد كـه بـا افـزايش نـرخ آبسـتني و نيـز       
نسبت نرخ آبستني اسپرم تعيين جنس شده به اسپرم معمولي پيشرفت 

  . ژنتيكي افزايش يافت
اختالف پيشرفت ژنتيكي در مسير مادر مادران در استراتژي هـاي  

سـه بـا   مختلف مبتني بر استفاده از اسپرم تعيـين جـنس شـده در مقاي   
. ارائه شده اسـت  4 شكلپيشرفت ژنتيكي حاصل از اسپرم معمولي در 

مالحظه مي شود كه اختالف پيشرفت ژنتيكي در اين مسـير در كليـه   
بيشترين اختالف مربـوط بـه اسـتراتژي     .استراتژي ها مثبت مي باشد

استفاده مستمر از اسپرم تعيين جنس شده و كمترين اخـتالف مربـوط   
.  يعني يك بار استفاده از اسپرم تعيين جنس شده بـود  S1به استراتژي 

به ميـزان جزئـي بيشـتر از     S2اختالف پيشرفت ژنتيكي در استراتژي 
  . بود S1استراتژي 

  
تغييرات پيشرفت ژنتيكي بر حسب انحراف معيار ژنتيكي  - 1 شكل

در نرخ آبستني در مسير مادر مادران در اثر تغيير ) GDD(افزايشي 
و مقادير مختلف نرخ آبستني ) CR_h(اسپرم معمولي در تليسه ها 

در استراتژي ) CRstoc(اسپرم تعيين جنس شده به اسپرم معمولي 
CS )استفاده مستمر از اسپرم تعيين جنس شده.(  

  
تغييرات پيشرفت ژنتيكي بر حسب انحراف معيار ژنتيكي  - 2 شكل

در مسير مادر مادران در اثر تغيير در نرخ آبستني ) GDD(فزايشي ا
و مقادير مختلف نرخ آبستني ) CR_h(اسپرم معمولي در تليسه ها 

در استراتژي ) CRstoc(اسپرم تعيين جنس شده به اسپرم معمولي 
S2 ) استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح اول و دوم تليسه
  ).ها
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پيشرفت ژنتيكي بر حسب انحراف معيار ژنتيكي  تغييرات - 3 شكل

در مسير مادر مادران در اثر تغيير در نرخ آبستني ) GDD(افزايشي 
و مقادير مختلف نرخ آبستني ) CR_h(اسپرم معمولي در تليسه ها 

در استراتژي ) CRstoc(اسپرم تعيين جنس شده به اسپرم معمولي 
S1  )تلقيح اول تليسه ها استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در.(  

  

  
 GDD(اختالف پيشرفت ژنتيكي مسير مادر مادران   -4 شكل

difference ( در استراتژي هاي مختلف استفاده از اسپرم تعيين
جنس شده نسبت به استفاده از اسپرم معمولي در اثر تغيير در نرخ 

و مقادير مختلف نرخ ) CR_h(آبستني اسپرم معمولي در تليسه ها 
: CRstoc) (CS(ني اسپرم تعيين جنس شده به اسپرم معمولي آبست

استفاده از اسپرم : S2استفاده مستمر از اسپرم تعيين جنس شده، 
استفاده از : S1تعيين جنس شده در تلقيح اول و دوم تليسه ها و 

   .)اسپرم تعيين جنس شده در تلقيح اول تليسه ها
  

يز اختالف جزئـي آن  با وجود كم بودن مقدار پيشرفت ژنتيكي و ن

با پيشرفت ژنتيكي در استراتژي اسـتفاده از اسـپرم معمـولي در مسـير     
مادران، درصد تغييرات در سناريوهاي مختلف در اين مسير نسـبت بـه   

به طـوري كـه افـزايش پيشـرفت ژنتيكـي در      . باال بود CCاستراتژي 
درصـد   65/39الـي   11/37از  CCنسبت به اسـتراتژي   CSاستراتژي

در عين حال نسـبت تغييـرات پيشـرفت ژنتيكـي در ايـن       .ت بودمتفاو
درصـد و در اسـتراتژي    74/36الي  09/15بين  S2مسير در استراتژي 

S1  درصد بيشتر از استراتژي اسـتفاده مطلـق از    20/29الي  82/5بين
، قـوي حسـين زاده و   )23( ون ولـك و ايـورت  . اسـپرم معمـولي بـود   

، )19(، پدرسـن و همكـاران   )4( نل، عبـدالعظيم و اسـك  )13( همكاران
نيـز پيشـرفت   ) 8(و بوسـتان و همكـاران     )17(خلج زاده و همكـاران  

ژنتيكي مثبتي در اثر استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در برنامه هاي 
اگـر چـه نتـايج    . انتخاب و اصالح نژاد گاوهاي شيري گزارش كردنـد 
با مطالعـه حاضـر   مطالعات مذكور پيشرفت ژنتيكي كمتري در مقايسه 

علت ايـن اخـتالف تفـاوت حـداقل و حـداكثر نـرخ       . گزارش كرده اند
همچنـين در  . آبستني در اين مطالعه در مقايسه با ديگر مطالعات است

اكثر اين مطالعات تغييرات پيشرفت ژنتيكي در واحد زمان ارائـه شـده   
ه در حاليكه در مطالعه حاضر رشد ژنتيكي در واحد نسل ارائه شد. است
با توجه به افزايش سن زايش اول در اثر استفاده از اسپرم تعيين . است

، انتظار مي رود كه رشد ژنتيكي كمتـري  )15(جنس شده در تليسه ها 
در واحد زمان در استراتژي هاي مبتنـي بـر اسـتفاده از اسـپرم تعيـين      

عالوه بر موارد ذكر شـده، در شـرايط واقعـي،    . جنس شده حاصل شود
اسپرم تعيين جنس شده تنهـا در تلقـيح اول و يـا در مـوارد      استفاده از

خاص در تلقيح اول و دوم استفاده مي شود و به علت احتمال كـاهش  
گيرايي تليسه و نيز با توجه به باال بودن قيمـت اسـپرم تعيـين جـنس     

بـا  . شده، استفاده از اسپرم معمولي در تلقيح هاي باالتر رايج تر اسـت 
ي شود كه محدوده تغييرات پيشـرفت ژنتيكـي   اين توصيف مالحظه م

منتج از مطالعه حاضر منطبق بر يافته هـاي ديگـر مطالعـات صـورت     
  . گرفته در اين زمينه است

علي رغم بهبود پيشرفت ژنتيكـي در مسـير مـادر مـادران در اثـر      
استفاده از اسپرم تعيين جنس شده، تغييرات ايجاد شده در مقايسـه بـا   

اير مسيرهاي انتخاب قابل توجه نيست و باز هم پيشرفت ژنتيكي در س
درصد بااليي از پيشرفت ژنتيكي از ديگر مسـيرهاي انتخـاب حاصـل    

در تحقيق حاضر فرض شده است كه اندازه گلـه  ). 16و  12(مي شود 
در حالي كه اگر گله در حال توسـعه داشـته باشـيم،    . تقريباً ثابت است

شده به علت افزايش تليسـه هـا   احتماال استفاده از اسپرم تعيين جنس 
در گله سبب كاهش فاصله نسل و در نتيجه افزايش رشـد ژنتيكـي در   

از طرفي استفاده از اسپرم تعيين جنس شده در .  واحد زمان خواهد شد
كه اين . گله مستلزم صرف هزينه هاي بيشتر جهت خريد آن مي باشد

تعيين جنس شـده  مسئله در تناقض با جنبه مثبت اثر استفاده از اسپرم 
بنابراين جهت دسترسي به نتيجه مطمئن تـر در  . بر رشد ژنتيكي است

خصوص استفاده يا عدم استفاده از اسپرم تعيين جـنس شـده بايسـتي    

CS

S2

S1
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برآيندي از  جنبه هاي مختلف ژنتيكي، توليدمثلي و اقتصادي اسـتفاده  
 از آن را مد نظر قرار داد كه اين امر مستلزم پـژوهش هـاي بيشـتر در   

  . اين زمينه است
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