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اثر اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرى هلشتاین در یک برنامه آزمون نتاج

سعید خلج زاده1، اردشیر نجاتى جوارمى2 و حسن مهربانى یگانه2

چکیده

این تحقیق به منظور بررسى اثرات استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در یک برنامه آزمون نتاج بر پیشرفت 

ژنتیکى گاوهاى شیرى انجام گردید. میزان پیشرفت ژنتیکى با استفاده از شبیه سازى تصادفى در طول 25 سال انتخاب 

مورد بررسى قرار گرفت. سه استراتژى مقایسه گردید: استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در جمعیت گاوهاى شیرده 

و تلیسه ها (SSCH)، استفاده از اسپرم معمولى در جمعیت گاوهاى شیرده و اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها 

(SSH) و استفاده از اسپرم معمولى در جمعیت گاوهاى شیرده و تلیسه ها (WSS). مقدار پیشرفت ژنتیکى در چهار 

نر جوان و گاوهاى شیرده مورد  گروه مجزا از حیوانات شامل گاوهاى نر فعال، گاوهاى نر جوان، مادران گاوهاى 

بررسى قرار گرفت. درصد برترى ژنتیکى حیوانات در استراتژى هاى SSCH  و SSH  نسبت به WSS به ترتیب در 

گاوهاى نر فعال معادل 0/1 و 0/03 درصد، در گاوهاى نر جوان معادل 0/9 و 0/6 درصد، در مادران گاوهاى نر جوان 

معادل 1/8 و 1/4 درصد و در گاوهاى شیرده معادل 12/1 و 9/4 درصد بدست آمد. نتایج نشان داد که استفاده از اسپرم 

تعیین جنسیت شده در تمام مسیرها به غیر از مسیر گاوهاى نر فعال به طور معنى دارى باعث افزایش پیشرفت ژنتیکى 

گردید. پیشرفت ژنتیکى در همه مسیرها به غیر از مسیر گاوهاى شیرده اندك و کمتر از 2 درصد بود. تاثیر پیشرفت 

ژنتیکى در مسیر گاوهاى شیرده زیاد و بسیار معنى دار بود که علت آن تاثیر اسپرم تعیین جنسیت شده بر افزایش شدت 

انتخاب در این مسیر مى باشد. 

کلمات کلیدى: اسپرم تعیین جنسیت شده، انتخاب ژنتیکى، آزمون نتاج، گاو شیرى هلشتاین، شبیه سازى

1- گروه علوم دامى، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمى، تهران
2- عضو هیئت علمى گروه علوم دامى دانشکده کشاورزى دانشگاه تهران

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

اثر اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرى ...

12

مقدمه

اسپرم تعیین جنسیت شده میتواند به عنوان ابزارى کارآمد براى پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرى به کارگرفته 

شود. اغلب پیشرفت هاى ژنتیکى که در جمعیت گاوهاى شیرده اتفاق افتاده است از طریق آزمون نتاج گاوهاى نر 

و با استفاده از تلقیح مصنوعى بوده است. نتایج تحقیقات گذشته نشان داده است، این امکان وجود دارد که اسپرم 

هاى X و Y را با استفاده از روش فلوسیتومترى1 با دقت 85 تا 95 درصد از یکدیگر تفکیک نمود (14، 15 و 20). 

بارورى اسپرم تعیین جنسیت شده به واسطه صدمات فیزیکى که در طى فرایند جداسازى بر اسپرم وارد میگردد 

از اسپرم معمولى کمتر است (8 و10). اگر میزان آبستنى اسپرم معمولى در حدود 50 درصد در نظر گرفته شود در 

آن صورت میزان آبستنى اسپرم تعیین جنسیت شده برابر 30 درصد خواهد بود (10). در یک تحقیق میزان بارورى 

اسپرم معمولى در تلیسه ها به طور متوسط معادل 58 درصد گزارش گردیده است و میزان بارورى اسپرم تعیین 

جنسیت شده در تلیسه ها به طور متوسط بین مقادیر 21 تا 35 درصد متغیر بوده است (24). در گزارشى دیگر بیان  

شد که میزان بارورى اسپرم تعیین جنسیت شده حدود 75 درصد اسپرم معمولى است (7). میزان بارورى اسپرم 

تعیین جنسیت شده در گاوهاى شیرده برابر 21 درصد و میزان بارورى اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده برابر 46 

درصد گزارش گردید (3). در تحقیقى دیگر میزان بارورى اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده 38 درصد و میزان 

بارورى اسپرم تعیین جنسیت شده برابر 25 درصد گزارش شد (18). نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر 

اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرده نشان داد که در صورت استفاده گسترده از اسپرم 

تعیین جنسیت شده ممکن است تا 15 درصد پیشرفت ژنتیکى افزایش یابد (23). استفاده از اسپرم تعیین جنسیت 

شده در گله هاى تجارى گاو شیرى منجر به افزایش 30 درصد پیشرفت ژنتیکى در گاوهاى شکم اول در سال 

یازدهم انتخاب گردید اما با طى زمان این مقدار به 9 درصد در سال بیستم کاهش یافت (2). در تحقیقى دیگر 

نشان داده شد که استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده تاثیر اندکى بر پیشرفت ژنتیکى حیوانات داشته است (2). 

محققان دیگر طى تحقیقات انجام گرفته بیان نمودند که این انتظار وجود دارد که در صورت استفاده از اسپرم تعیین 

جنسیت شده 15 درصد پیشرفت ژنتیکى جمعیت گاوهاى شیرى افزایش یابد (6، 13 و 24).

اغلب تحقیقات صورت گرفته در خصوص کاربرد اسپرم تعیین جنسیت شده از نوع شبیه سازى قطعى بوده و 

تعداد اندکى از شبیه سازى تصادفى استفاده نموده اند. عالوه بر این در تحقیقات گذشته تاثیر منفى بارورى کمتر 

اسپرم تعیین جنسیت شده  بر پیشرفت ژنتیکى لحاظ نگردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسى اثرات استفاده از 

اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرى طى یک برنامه آزمون نتاج با استفاده از روش شبیه 

سازى تصادفى مى باشد. در این مطالعه سعى گردید تا تمام اثرات مثبت و منفى اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت 

ژنتیکى از جمله تاثیر مثبت آن بر نسبت جنسى و جنسیت گوساله ها و تاثیر منفى آن بر بارورى اسپرم لحاظ گردد.  

1- Flow cytometry
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مواد و روش ها

در این تحقیق به منظور بررسى تاثیر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى گاوهاى هلشتاین 

از روش شبیه سازى تصادفى استفاده شد. براى این منظور با استفاده از اطالعات موجود در خصوص جمعیت 

گاوهاى هلشتاین یک جمعیت الکترونیک شبیه سازى گردید. سه استراتژى بر اساس میزان گستردگى استفاده از 

اسپرم تعیین جنسیت شده طراحى و مورد مقایسه قرار گرفت که شامل 1- استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده 

در تمام جمعیت گاوهاى ماده شامل گاوهاى شـیرده و تلیسه ها (SSCH)، 2- استفاده از اسپرم تعیین جنسیت 

شده در تلیسه ها و اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده (SSH) و 3- استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و 

تلیـسه ها (WSS) بود.

مدل ژنتیکى

 تولید شیر با استفاده از مدل دام قابل ارزیابى است و میتوان اجزاى متعددى مانند گروه مدیریتى (m)، ارزش 

ژنتیکى (a)، اثر دوره شیروارى(p) و اثر باقى مانده (e) را در مدل درنظرگرفت. بنابراین براى i امین حیوان ماده که 

رکورد فنوتیپى تولید شیر آن با  نشان داده میشود مدل مورد نظر به صورت مدل 1 مى باشد. 

[1]   

اثرات افزایشى ژن ها با استفاده از مدل دام پیش بینى میگردد. بر اساس مدل شبیه سازى، مدل کلى براى تجزیه 

و تحلیل در فرم ماتریسى به صورت مدل 2 است.

[2]y =Xb + Zu + e

که b بردار اثرات ثابت، u بردار اثرات ژنتیکى تصادفى افزایشى و X  و Z ماتریس مشاهدات مربوط به اثرات 

ZAZ′+I مى باشد که واریانس ژنتیکى افزایشى و A بیانگر  V = ثابت و تصادفى مى باشند. بعالوه

I نشان دهنده واریانس اثرات باقى مانده است و بیانگر  ماتریس خویشاوندى حیوانات است. ماتریس قطرى 

ماهیت عناصر e است که به طور مستقل با توزیع N(0 ), شبیه سازى مى شوند. اثرات ژنتیکى افزایشى u با 

فرض این که صفت شیر تحت تاثیر تعداد زیادى جایگاه ژنى است شبیه سازى مى شوند.

شبیه سازى اثرات ثابت و تصادفى

 اثرات ثابت از طریق اضافه نمودن مقادیر ثابت به رکورد هر یک از افراد شبیه سازى گردید. ارزش فنوتیپى کل 

به صورت 40 درصد مربوط به اثرات ثابت و 60 درصد عوامل تصادفى در نظر گرفته شد. از 40 درصد مربوط به 

اثرات ثابت 22 درصد مربوط به اثرات گله و 6 درصد براى اثر سال و مابقى اثرات ثابت شامل فصل زایش و شکم 

زایش مى باشد که 12درصد در نظر گرفته شد. اثرات ثابت شامل گروه مدیریتى و دوره زایش مى باشند. گله، سال 
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و فصل زیر گروه هاى مدیریتى هستند و بنابراین 4 عامل ثابت به عنوان ستون هاى X مى باشند. مقادیر مربوط 

به گله با استفاده از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 2 (انحراف معیار فنوتیپى کل صفت شیر) × 0/22 

بدست آمد و سپس به طور تصادفى به حیوانات گروه پایه اضافه گردید. انحراف معیار فنوتیپى کل صفت شیر 

معادل 1000 کیلوگرم در نظر گرفته شد(1). در طى شبیه سازى هر تلیسه در گله هاى مشابه گله مادرش در نظر 

گرفته شد. در این مدل هر دو ماه به عنوان یک دوره فصلى در نظر گرفته شد که از ماه دى آغاز گردید و مقادیر 

آنها به ترتیب به کیلوگرم برابر 179، 68، 158-، 318-، 43 و187 در نظر گرفته شد. براى اثر دوره شیروارى مقدار 

249- کیلو گرم به رکورد دوره اول و مقدار 249 کیلو گرم به رکورد هاى بعدى اضافه گردید(12و17). اثر سال با 

استفاده از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 2 (انحراف معیار فنوتیپى کل صفت شیر) × 0/06 بدست آمد. 

) و واریانس باقى  سهم عوامل تصادفى60 درصد واریانس فنوتیپى در نظر گرفته شد. واریانس ژنتیکى افزایشى(

) از طریق فرمول هاى 3 و 4 به شرح زیر محاسبه گردید. مانده (

   222 6.0 pu h ´´=               [3]

    ( ) 222 6.01 pe h ´´-=          [4]

که  و به ترتیب برابر واریانس فنوتیپى صفت شیر و وراثت پذیرى است. هر والد نیمى از ژن هاى خود 

را به طور تصادفى به نتاجش منتقل میکند. ژنوتیپ نتاج بر اساس گامت هایى که به طور تصادفى از والدین منشا 

میگیرند ایجاد گردید. ارزش اصالحى نتاج براى پلى ژن ها (go) از میانگین ارزش اصالحى پلى ژن هاى والد نر 

(gs) و والد ماده (gd) به اضافه اثر نمونه گیرى مندلى (gms) مطابق فرمول 5 بدست آمد (21).

       ( ) ( ) msdso gggg ++=
2
1

2
1                   [5]

اثر نمونه گیرى مندلى به این سبب ایجاد میگردد که هر والد نیمى از ژن هاى خود را به طور تصادفى به نتاجش 

منتقل میکند. به دلیل این که ژن ها به طور تصادفى از والدین به نتاج منتقل مى شوند بنابراین انتظار میرود که 

متوسط اثر نمونه گیرى مندلى براى تعداد زیادى از فرزندان برابر صفر باشد. اما باید توجه داشت که اثر نمونه 

گیرى مندلى براى هر فرد داراى یک مقدار معین است که بین افراد مختلف متغیر مى باشد. واریانس اثر نمونه 

گیرى مندلى که ناشى از تفاوت مقدار اثر نمونه گیرى مندلى بین افراد مى باشد با استفاده از فرمول 6 بدست آمد 

.(21)

  ( ) 22

2
11

2
1

godsgms FF úû
ù

êë
é +-=         [6]

go واریانس ژنتیکى اولیه در یک جمعیت قبل از  در این فرمول Fs و Fd ضریب همخونى والد نر و ماده و
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 gms انتخاب مى باشد. باتوجه به ماهیت اثر نمونه گیرى مندلى که از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس

N(0,  شبیه سازى گردید. gms تبعیت میکند با استفاده از توزیع  (

ساختار جمعیت و شبیه سازى

معموال شبیه سازى سیستم هاى اصالح نژادى که مبتنى بر انتخاب گاوهاى نر مى باشد در دو مرحله انجام 

میگیرد. مرحله اول شامل انتخاب والدین کاندیدا جهت ایجاد گاوهاى نر جوان است و مرحله دوم انتخاب بهترین 

نتاج حاصل جهت تبدیل به گاوهاى نر فعال مى باشد. اندازه جمعیت برابر 10000 راس گاو شیرى در نظر گرفته 

شد و جهت جلوگیرى از بهره ژنتیکى اضافى ناشى از رشد جمعیت، این اندازه ثابت در نظر گرفته شد. براى ثابت 

نگه داشتن تعداد گاوهاى شیرى از حذف استفاده گردید و تعداد مناسب تلیسه جهت جایگزینى گاوهاى ماده 

حذف شده، در هر سال استفاده شد. براى دوره شیروارى 1 تا 5 نسبت حذفى به ترتیب برابر0/22، 0/26، 0/29، 

0/34 و 1 در نظر گرفته شد (17). براى ایجاد گاوهاى جدید جایگزین لیست کامل ماده ها در نظر گرفته شده و 

سن مناسب جهت آمیزش کنترل گردید. حیوانات ماده میتوانند نتاج نر و یا ماده تولید کنند. درگاو شیرى معموال 

51 تا 54 درصد نتاج نر و بقیه ماده هستند. درصد تولید گوساله ماده در تحقیق حاضر براى اسپرم معمولى و تعیین 

جنسیت شده به ترتیب برابر 48 و 90 درصد در نظر گرفته شد (11). حیوان ماده بر اساس احتمال نسبت جنسى 

نتاج نر و یا ماده تولید نموده و بعد از آن رکورد جدید براى آن تولید شده و حیوان به دوره زایش بعدى منتقل 

میشد. نتاج ماده جدید به لیست حیوانات ماده که در برنامه نگهدارى میشد اضافه شده و براى شبیه سازى بعدى 

در نظر گرفته میشد. سن پایه اولین تلقیح 14 ماهگى در نظر گرفته شد. میزان بارورى اسپرم معمولى در گاوهاى 

شیرده و تلیسه ها به ترتیب معادل 35 و 65 درصد و بارورى اسپرم تعیین جنسیت شده 15 درصد کمتر از اسپرم 

معمولى در نظر گرفته شد. هرساله 20 راس گاونر جوان آزمون شد و تعداد گاوهاى نر فعال که جهت ایجاد نسل 

آینده استفاده شد 10 راس در نظر گرفته شد. هر سال 50 درصد بهترین گاوهاى فعال با بهترین گاوهاى ماده تالقى 

نموده و 20 گاو نرجوان تولید شد. فرایند تولید یک گاو نر کامال تصادفى و مشابه حالتى که براى تولید حیوانات 

ماده جایگزین توضیح داده شد بود. ابتدا بهترین ماده از جمعیت گاوهاى شیرده انتخاب و سپس بر اساس احتمال 

حذف مربوط به دوره شیروارى، برنامه تصمیم مىگرفت که حیوان ماده بماند و یا حذف گردد. اگر حیوان ماده 

باقى میماند به طور تصادفى با حیوان نرى که مربوط به 50 درصد باالى حیوانات نر فعال است تالقى داده میشد. نر 

بعدى با تکرار این چرخه پس از شناسایى مناسب ترین ماده بعدى تولید گردید. براى انجام انتخاب، برنامه همیشه 

از ارزش هاى اصالحى برآورد شده  که در درون برنامه تخمین زده میشد استفاده میکرد. انتخاب اول زمانى الزم 

بود که گاوهاى نر منتخب براى ایجاد گاوهاى نر جوان آینده انتخاب میشدند. با انتخاب50 درصد تمام گاوهاى نر 

فعال بر اساس ارزش اصالحى برآورد شده شان این امر انجام میگرفت. همچنین انتخاب زمانى که لیست گاوهاى 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

اثر اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرى ...

16

فعال هرساله تنظیم مىشدند، جهت انتخاب باالترین و بهترین گاوهاى فعال در هر سال الزم بود. حیوانات نر هر 

سال ارزیابى مى شدند که شامل حیوانات نر فعال سال هاى گذشته و گاوهاى نر جوان درحال تائید بودند. نهایتا 

مادران دام هاى نر از طریق مرتب سازى لیست کامل گاوهاى شیرده بر اساس ارزش اصالحى گاوهاى ماده انتخاب 

میشدند. در این تحقیق شبیه سازى به مدت 25 سال و معادل 5 نسل ادامه یافت.   

جنبه هاى مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل آمارى

در هر سه استراتژى ذکر شده  برترى ژنتیکى در چهار مسیر انتخاب در برنامه آزمون نتاج شامل گاوهاى نر 

فعال، گاوهاى نر جوان، مادران گاوهاى نر و گاوهاى شیرده مورد بررسى و مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق شبیه 

سازى20 بار تکرار گردید و نتایج براى تمام تکرارها میانگین گیرى شد. برترى ژنتیکى به صورت نسبت پیشرفت 

ژنتیکى در استراتژى هایى که از اسپرم تعیین جنسیت شده استفاده کردند بر پیشرفت ژنتیکى در استراتژى پایه 

در هر سال محاسبه گردید. براى مقایسه سه استراتژى از رویه GLM نرم افزار آمارى SPSS 16 استفاده گردید و 

استراتژى و سال به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش براى برترى ژنتیکى از سال دهم تا بیست 

و پنجم گزارش گردید و  تجزیه هاى آمارى براى کل دوره و سال هاى دهم تا شانزدهم و هفدهم تا بیست و 

پنجم نیز بر حسب شیب منحنى انجام گردید. براى مقایسه میانگین ها از روش دانکن استفاده شد و سطح معنى 

دار آزمون 0/05 در نظر گرفته شد. 

نتایج و بحث

برترى ژنتیکى

گاوهاى نر فعال. نمودار 1 روند برترى ژنتیکى گاوهاى نر فعال را در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت 

به WSS از سال دهم تا بیست و پنجم انتخاب نشان میدهد. تاثیر استفاده از اسپرم تعیین شده بر برترى ژنتیکى 

گاوهاى نر فعال نسبت به استراتژى پایه بسیار اندك و از نظر آمارى فاقد تفاوت معنى دار بود. میانگین برترى 

ژنتیکى در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت به WSS به ترتیب معادل 0/1 و 0/03 درصد بدست آمد (جدول 

1). میزان پاسخ انتخاب در یک برنامه اصالحى تحت تاثیر عواملى همچون شدت انتخاب، انحراف معیار ژنتیکى 

صفت و فاصله نسلى قرار میگیرد (9 و22). شدت انتخاب تحت تاثیر نسبت افراد انتخاب شده قرار داشته و هرچه 

نسبت افراد انتخاب شده کمتر گردد تفاوت انتخاب بیشتر شده و شدت انتخاب افزایش مى یابد. استفاده از اسپرم 

تعیین جنسیت شده در برنامه آزمون نتاج به دلیل عدم ایجاد تغییر در نسبت گاوهاى نر انتخاب شده تاثیرى بر 

افزایش شدت انتخاب در مسیر گاوهاى نر فعال ندارد. بنابراین تاثیر اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى 

در مسیر گاوهاى نر فعال محدود به پیشرفتى خواهد بود که از طریق پیشرفت ژنتیکى گاوهاى شیرده و مادران 
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گاوهاى نر فعال اتفاق خواهد افتاد.  

نمودار 1 : روند برترى ژنتیکى گاوهاى نر فعال در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت به WSS از سال دهم تا بیست و پنجم 

انتخاب. WSS= استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSCH = استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در 

گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSH = استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها.

گاوهاى نر جوان. روند برترى ژنتیکى گاوهاى نر جوان در استراتژى هاى بررسى شده به WSS در طول سال 

دهم تا بیست و پنجم انتخاب در نمودار 2 نمایش داده شده است. میانگین برترى ژنتیکى گاوهاى نر در استراتژى 

هاى SSCH و SSH نسبت به استراتژى پایه کم و به ترتیب برابر 1 و 0/6 درصد بدست آمد (جدول 1). از نظر 

آمارى اختالف میانگین برترى ژنتیکى در استراتژى هاى مورد بررسى نسبت به استراتژى پایه معنى دار بود و بین 

استراتژى SSCH و SSH تفاوت معنى دارى وجود نداشت. تاثیر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت 

ژنتیکى گاوهاى نر جوان در مقایسه با گاوهاى نر فعال بیشتر بود. در یک برنامه آزمون نتاج، گاوهاى نر جوان 

از تالقى بهترین گاوهاى نر فعال و بهترین گاوهاى ماده حاصل میگردند. اسپرم تعیین جنسیت شده این امکان را 

ایجاد مینماید تا والدینى با ظرفیت ژنتیکى باالتر به ویژه از مسیر واالد ماده براى تولید گاوهاى نر جوان انتخاب 

گردند. اسپرم تعیین جنسیت شده تاثیرى بر افزایش شدت انتخاب در مسیر گاوهاى نر جوان ندارد و به این واسطه 

تاثیر آن بر برترى ژنتیکى مسیر گاوهاى نر جوان همانند گاوهاى نر فعال کم است.

 SSH و SSCH مادران گاوهاى نر جوان. میانگین درصد برترى ژنتیکى مادران گاوهاى نر در استراتژى هاى

نسبت به WSS به ترتیب برابر 1/8 و 1/4 درصد بدست آمد (جدول 1). از نظر آمارى اختالف معنى دارى بین 

استراتژى هایى که از اسپرم تعیین جنسیت شده استفاده کردند نسبت به WSS وجود داشت اما اختالف معنى دارى 

بین برترى ژنتیکى SSCH و SSH وجود نداشت. روند برترى ژنتیکى مادران گاوهاى نر در استراتژى هاى مذکور 

نسبت به استراتژى پایه در نمودار 3 نشان داده شده است. نتایج نشان داد که تاثیر اسپرم تعیین جنسیت شده بر 
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میزان برترى ژنتیکى در مسیر مادران گاوهاى نر جوان معنى دار بوده و بیشتر از گاوهاى نر فعال و گاوهاى نر 

جوان است. 

نمودار 2 : روند برترى ژنتیکى گاوهاى نر جوان در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت به WSS از سال دهم تا بیست و 

پنجم انتخاب. WSS= استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSCH = استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در 

گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSH = استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها.

نمودار 3 : روند برترى ژنتیکى مادران گاوهاى نر جوان در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت به WSS از سال دهم تا بیست و 

پنجم انتخاب. WSS= استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSCH = استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در 

گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSH = استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها.

استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در جمعیت گاوهاى شیرده و تلیسه ها منجر به افزایش تعداد گوساله هاى 

ماده خواهد شد. با توجه به اینکه دقت جداسازى اسپرم X و Y بین 85 تا 90 درصد مى باشد بنابراین در صورت 
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استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در حدود 90 درصد گوساله هاى تولیدى ماده و 10 درصد نر خواهند بود. 

هر ساله به منظور تولید گوساله هاى نر جوان تعداد کمى از بهترین گاوهاى ماده به عنوان مادران گاوهاى نر مورد 

انتخاب قرار میگیرند. به دلیل اینکه تعداد مادران گاوهاى نر جوان که هرساله مورد انتخاب قرار میگیرند نسبت 

به تعداد کل گاوهاى ماده بسیار کم است بنابراین نسبت انتخاب شدگان در این مسیر بسیار کم و در نتیجه شدت 

انتخاب در این مسیر بسیار باال مى باشد. استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده به دلیل افزایش تعداد گوساله هاى 

ماده باعث کاهش نسبت انتخاب شدگان نسبت به استراتژى پایه گردیده و شدت انتخاب را افزایش میدهد. افزایش 

شدت انتخاب میتواند منجر به افزایش پیشرفت ژنتیکى در این مسیر گردد. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان میدهد 

که درصد برترى ژنتیکى در این مسیر در صورت استفاده گسترده از اسپرم تعیین جنسیت شده در تمام جمعیت 

حیوانات ماده و فقط در تلیسه ها کمتر از 2 درصد مى باشد و این امر نشان میدهد که على رغم موارد ذکر شده 

فوق تاثیر اسپرم تعیین جنسیت شده بر افزایش شدت انتخاب در این مسیر چندان چشمگیر نبوده است. دلیل این 

امر این است که شدت انتخاب در مسیر مادران گاوهاى نر جوان در یک برنامه آزمون نتاج بسیار باالست و اسپرم 

تعیین جنسیت شده با افزایش تعداد گوساله هاى ماده على رغم تاثیر بر کاهش نسبت انتخاب شدگان توانایى الزم 

براى افزایش چشمگیر شدت انتخاب را ندارد. به عنوان مثال چنانچه در جمعیت 10000 راسى مورد بررسى از 

بین هر 1000 حیوان ماده 5 حیوان به عنوان مادران گاوهاى نر جوان به منظور تولید 20 گاو نر جوان در هر سال 

انتخاب گردد در آنصورت نسبت انتخاب شدگان در این مسیر 0/005 خواهد بود که در این صورت شدت انتخاب 

برابر 2/9 خواهد بود. با افزایش تعداد گوساله هاى ماده از طریق اسپرم تعیین جنسیت شده تعداد مورد نیاز مادران 

گاوهاى نر جوان از بین تعداد بیشترى حیوان ماده انتخاب خواهد شد و نسبت انتخاب کاهش مییابد. چنانچه این 

نسبت به نصف کاهش یافته و به مقدار 0/0025 برسد در آنصورت شدت انتخاب برابر 3/1 خواهد بود. اگر در 

صورت استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده فقط در تلیسه ها نسبت انتخاب شدگان از 0/005 به 0/004 کاهش 

یابد شدت انتخاب از 2/9 به 2/975 تغییر مییابد(9 و 22). با تغییر نسبت انتخاب شدگان به نصف شدت انتخاب 

افزایش قابل توجهى در مسیر مادران گاوهاى نر جوان ندارد و این امر منجر به تاثیر اندك اسپرم تعیین جنسیت 

شده بر پیشرفت ژنتیکى اضافى در مسیر مادران گاوهاى نر جوان مى باشد.  

گاوهاى شیرده. میانگین برترى ژنتیکى گاوهاى شیرده در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت به WSS به 

ترتیب معادل 12 و 9/5 درصد محاسبه گردید (جدول 1). تاثیر اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى 

در مسیر گاوهاى شیرده قابل توجه و از نظر آمارى معنى دار بود و همچنین بین دو استراتژى SSCH و SSH نیز 

 WSS اختالف معنى دار مشاهده گردید. نمودار 4 روند برترى ژنتیکى در استراتژى هاى مورد بررسى را نسبت به

نشان میدهد. درصد برترى ژنتیکى در دو استراتژى SSCH و SSH در سال شانزدهم به ترتیب به مقادیر 13/5 و 

12/2 رسید و سپس با طى روندى نزولى در سال بیست وپنجم به ترتیب به مقادیر 9 و 8 درصد کاهش یافت. تاثیر 
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قابل توجه اسپرم تعیین شده بر برترى ژنتیکى گاوهاى شیرده به دلیل تاثیر چشمگیر آن بر افزایش شدت انتخاب 

در این مسیر است. معموال 80  درصد حیوانات ماده جوان براى جایگزینى در جمعیت گاوهاى شیرده مورد استفاده 

قرار میگیرند (20). بنابراین در یک برنامه آزمون نتاج به دلیل شدت جایگزینى باال نسبت افراد انتخاب شده باال 

بوده و شدت انتخاب کم است. اسپرم تعیین جنسیت شده با تغییرنسبت جنسى تعداد گوساله هاى ماده را از 48 

درصد به 90 درصد افزایش میدهد. با افزایش تعداد گوساله هاى ماده این امکان به وجود مى آید که حیوانات ماده 

با ظرفیت ژنتیکى باالتر براى جایگزینى در جمعیت انتخاب شوند و عالوه بر این نسبت انتخاب شدگان تقریبا 

به نصف کاهش یابد. بنابراین در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در جمعیت گاوهاى شیرده و تلیسه ها 

ممکن است نسبت انتخاب شوندگان از 0/8 به 0/4 کاهش یافته و در نتیجه شدت انتخاب تقریبا با 4 برابر افزایش 

ازمقدار 0/25 به 0/97 برسد. استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده فقط در تلیسه ها تاثیر کمترى بر افزایش شدت 

انتخاب نسبت به SSCH دارد اما تاثیر آن قابل توجه است. به طور مثال چنانچه نسبت انتخاب شوندگان از 0/8 

به 0/6 کاهش یابد شدت انتخاب تقریبا با 3 برابر افزایش از مقدار 0/25 به 0/67 افزایش مىیابد (9 و 22).   

نمودار 4 : روند برترى ژنتیکى گاوهاى شیرده در استراتژى هاى SSCH و SSH نسبت به WSS از سال دهم تا بیست و پنجم 

انتخاب. WSS= استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSCH = استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در 

گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSH = استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها.

یافته هاى حاصل از تحقیقات انجام گرفته در خصوص استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده نشان میدهد که 

مقدار پیشرفت ژنتیکى اضافى حاصل از اسپرم تعیین جنسیت شده در گاوهاى شیرده حدود 15 درصد است (2، 

6، 13، 20 و 21). در تحقیق حاضر نیز مقدار برترى ژنتیکى در دو استراتژى SSH و SSCH به ترتیب برابر 9/5 

و 12 درصد محاسبه گردید که در حدود مطالعات انجام شده قرار دارد. میزان برترى ژنتیکى در مسیر گاوهاى نر 
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فعال بسیار کم و فاقد تفاوت معنى دار است. مطابق سایر تحقیقات انجام گرفته گزارش گردید که اسپرم تعیین 

جنسیت شده تاثیر معنى دارى بر پیشرفت ژنتیکى در این مسیر ندارد که علت آن عدم تاثیر اسپرم تعیین جنسیت 

شده بر شدت انتخاب در این مسیر است (2). 

به طور کلى نتایج آزمایش نشان میدهد که اگرچه تاثیر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده بر پیشرفت ژنتیکى 

در مسیر گاوهاى نر فعال، گاوهاى نر جوان و مادران گاوهاى نر جوان کم است اما میتواند باعث افزایش قابل 

توجه برترى ژنتیکى در مسیر گاوهاى شیرده گردد. از طرف دیگر طبق گزارشات موجود بارورى اسپرم تعیین 

جنسیت شده کمتر از اسپرم معمولى است (3، 5، 7، 10، 13). بنابراین استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده تاثیرات 

زایى،  گوساله  فاصله  افزایش  باز،  افزایش روزهاى  باعث  مىگذارد و  مثلى جمعیت  تولید  عملکرد  بر  نامطلوبى 

کاهش تعداد گوساله تولید شده در هر سال، افزایش تعداد تلقیح به ازاى هر آبستنى، افزایش سن اولین زایش 

و نهایتا افزایش فاصله نسلى خواهد شد. با کاهش عملکرد تولید مثلى جمعیت هزینه هاى تولید مثلى جمعیت 

افزایش خواهد یافت. بنابراین اسپرم تعیین جنسیت شده با افزایش پیشرفت ژنتیکى باعث افزایش درآمد میگردد 

اما با کاهش عملکرد تولید مثلى هزینه هاى تولید مثلى را افزایش میدهد. عالوه بر این قیمت اسپرم تعیین جنسیت 

شده نیز در حدود دو برابر قیمت اسپرم معمولى است که باعث افزایش هزینه هاى استفاده از اسپرم  تعیین جنسیت 

شده میگردد(19). نهایتا براى تصمیم گیرى در خصوص استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در جمعیت گاوهاى 

شیرى نمىتوان فقط بر پیشرفت ژنتیکى تکیه نمود بلکه ضرورى است تا بازده اقتصادى استراتژى ها ارزیابى شده 

و بر مبناى تاثیر اسپرم تعیین جنسیت شده بر سود تولید کنندگان تصمیم گیرى شود. نتایج تحقیق نشان میدهد 

که استفاده محدود از اسپرم تعیین جنسیت شده به منظور تلقیح تلیسه ها تاثیر قابل توجهى بر پیشرفت ژنتیکى 

جمعیت میگذارد و از طرف دیگر با توجه به بارورى بهتر تلیسه ها نسبت به گاوهاى شیرده تاثیر به کارگیرى اسپرم 

تعیین جنسیت شده در تلیسه ها نسبت به کل جمعیت هزینه هاى تولید مثلى کمترى در بر خواهد داشت. بنابراین 

میتوان پیشنهاد نمود که اسپرم تعیین جنسیت شده ابتدا در تلیسه ها مورد استفاده قرار گیرد.   
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 WSS نسبت به SSH و SSCH جدول 1- میانگین برترى ژنتیکى استراتژى هاى

حداقل حداکثر SSH SSCH سال
SSH SSCH SSH SSCH

گاوهاى نر فعال

2/4 -1/7 2/4 1/7 0/6 a ± 0/7 -0/1 a ± 0/4 16 -10

-1/9 -0/6 1 1/8 -0/4 a ± 0/3 0/28 a ± 0/2 25 -17

-2/4 -1/7 2/4 1/8 0/03 a ± 0/3 0/11 a ± 0/2 کل

گاوهاى نر جوان

-4/9 -2/4 2 2/1 0/07 a ± 0/9 0/17 a ± 0/5 16 -10

0/17 1/2 2/1 2/1 1/04 b ± 0/2 1/6 b ± 0/1 25 -17

-4/9 -2/4 2/1 2/1 0/6 b ± 0/3  0/98 b ± 0/3 کل

مادران گاوهاى نر جوان

-2/9 -1/85 2/9 2/5 0/9 b ± 0/8 1/05 b ± 0/6 16 -10

1/2 1/8 3/3 3 1/8 c ± 0/2 2/4 b ± 0/1 25 -17

-2/9 -1/85 3/3 3 1/39 c ± 0/3 1/82 c ± 0/3 کل

گاوهاى شیرده

2/2 13/5 12/4 15/3 9/3 c ± 1/4 14/2 b ± 0/2 16 -10

7/7 8/3 12 13/1 9/5 c ± 0/5 10/5 b ± 0/5 25 -17

2/2 8/3 12/4 15/3 9/4 c ± 0/6 12/1 b ± 0/5 کل

WSS= استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSCH = استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده 

در گاوهاى شیرده و تلیسه ها. SSH = استفاده از اسپرم معمولى در گاوهاى شیرده و اسپرم تعیین جنسیت شده 

در تلیسه ها. 

اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراى تفاوت معنى دار در سطح 0/05 مى باشند. اعداد با حرف a فاقد 

تفاوت معنى دار با WSS مى باشند. 
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