
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 خوزستانمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

ژاد نژنتيکي و اقتصادي روش هاي مختلف ارزيابي و انتخاب به منظور اصالح بررسي و مقايسه عنوان پروژه: -

 ايسازي رايانهشبيههاي استان خوزستان با استفاده از گاوميش

 4-46-13-94108 پروژه: شماره مصوب -

 --- ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 بهاره طاهري دزفوليخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 ---:ناظرانخانوادگي و نامنام -

 ---خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

خانوادگي همکاران: مختارعلي عباسي، حميدرضا ايزدنيا، سيما ساور سفلي، بهاءالدين عالم زاده، نامنام و  -

 محمدرضا زرگر، حميد بدوي، رستم عبداللهي آرپناهي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان محل اجرا :  -

 1394تاريخ شروع : -

 ماه 6سال و  3مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1397تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           55991با شماره         17/5/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. -

 

 

 

 

 



 چکیده
مولد گاوميش خوزستان مورد ارزيابي  3000سازي شده از تعداد يق، چهار برنامه انتخاب متفاوت روي جمعيت شبيهدر اين تحق

هاي انتخاب مورد مطالعه عبارت بودند از: انتخاب تصادفي، انتخاب فنوتيپي، انتخاب آزمون ژنتيکي و اقتصادي قرار گرفت. برنامه

درصد( و تلقيح  20و  50، 80، 100هاي مورد نظر از سطوح مختلف ركوردگيري )مهنتاج و انتخاب ژنومي. در هر يک از برنا

انجام  Rهاي مورد نظر با استفاده از برنامه سازي جمعيت و برنامهدرصد( جمعيت استفاده شد. شبيه 20و  50، 80، 100مصنوعي )

از شاخص انتخاب متشکل از دو صفت توليد  شد. ارزش اقتصادي برخي صفات توليدي و توليدمثلي نيز برآورد گرديد. سپس،

هاي مورد هاي انتخاب استفاده شد. برنامهشير و درصد چربي بر اساس وضعيت فروش پيشنهادي شير و سرشير گاوميش در برنامه

ن مطالعه بر اساس پارامترهايي همچون پيشرفت ژنتيکي، تغييرات توليد و ارزش ژنوتيپي كل و همچنين ضريب همخوني، ميزا

شير در وضعيت فروش شير  توليد درآمد و هزينه مقايسه شدند. بر اساس نتايج به دست آمده، ارزش اقتصادي براي هر كيلوگرم

ريال برآورد گرديد. ارزش اقتصادي به دست آمده براي  15996و  16774و سرشير، و وضعيت فروش شير به تنهايي به ترتيب 

سود ريال( به اهميت اين صفت در پرورش گاوميش اشاره داشت.  178011رشير )درصد چربي نيز در وضعيت فروش شير و س

اشاره  پرورش گاوميشسود افزايش كل محاسبه شده به ارتباط باالي بين درآمد حاصل از شير خصوصاً بخش فروش سرشير و 

هاي اما درمقابل، سودآوري گوسالهدست آمد. ها منفي بهفايده، سودآوري براي وزن شيرگيري گوساله –در تحليل هزينه دارد. 

دهد كه با توجه به توليد كم گاوميش، فروش نر پرواري به ازاي هر رأس گاوميش مولد در هر سال مثبت بود. اين امر نشان مي

با هاي انتخاب اعمال شده، مشاهده شد كه تواند به سودآوري گله بسيار كمک كند. در بررسي برنامههاي نر پرواري ميگوساله

هاي تحت پوشش تلقيح مصنوعي، برنامه انتخاب فنوتيپي و برنامه آزمون نتاج با افزايش پيشرفت ژنتيکي و افزايش نسبت گله

تر و وجود تغييرات ارزش ژنوتيپي كل همراه بود. همچنين، اين افزايش براي برنامه آزمون نتاج، به دليل استفاده از اطالعات دقيق

هاي آزمون نتاج بيشتر از ده بيشتر به دست آمد. از طرف ديگر، تغييرات ارزش ژنوتيپي كل در برنامهنرهاي ارزيابي ژنتيکي ش

هاي انتخاب با استفاده از آزمون نتاج اشاره دارد. اين برتري براي هاي انتخاب فنوتيپي بود. اين برتري به بازده بيشتر برنامهبرنامه

سازي شده نيز وجود داشت. عالوه بر هاي گاوميش شبيههاي مذكور براي گلهرنامههزينه و درآمد حاصل از اجراي هر يک از ب

هاي هاي آزمون نتاج، هزينهتلقيح مصنوعي، سيستم ركوردگيري نيز بر افزايش دو پارامتر هزينه و درآمد مؤثر بود. در بيشتر برنامه

ي، از طريق افزايش درآمد حاصل از عملکرد اضافي ناشي از به كارگيري سيستم ركوردگيري و عمليات تلقيح مصنوع

با توجه به نياز به افزايش تعداد نرهاي جوان انتخابي و تعداد نرهاي  آزمون نتاج، هايهاي بهتر جبران گرديد. در برنامهگاوميش

ت گيرد. در كشد تا جايگزيني نرهاي فعال صورفعال همراه با افزايش سطح تلقيح مصنوعي، لذا مدت زمان بيشتري طول مي

تر از نرهاي فعال موجود، ضريب همخوني براي جمعيت تحت برنامه تلقيح مصنوعي با افزايش نتيجه، در اثر دوره استفاده طوالني

بر اساس تغييرات ارزش ژنوتيپي كل، پيشرفت ژنتيکي صفت توليد شير و به طوركلي،  سطح تلقيح مصنوعي افزايش نشان داد.

درصد  100درصد جمعيت تحت پوشش ركوردگيري و  20يزان درآمد، برنامه انتخاب آزمون نتاج با حداقل هزينه و حداكثر م

به عنوان برنامه  سازي شده،هاي شبيههاي گاوميشهاي پيشنهادي براي گلهجمعيت تحت برنامه تلقيح مصنوعي در بين برنامه

درصد  100نومي و ارزيابي كالسيک در انتخاب گاوميش نر با در مقايسه استفاده از ارزيابي ژ گرديد. انتخاب مناسب آمون نتاج



تواند منجر به افزايش پيشرفت ژنتيکي و همچنين كاهش ميزان تلقيح مصنوعي جمعيت نيز، نتايج نشان داد كه ارزيابي ژنومي مي

بي ژنومي با سطوح مختلف هاي ارزيااصالح نژاد گاوميش گردد. همچنين، در مقايسه هزينه برنامه متوسط همخوني در برنامه

ها افزايش داشته است و بيشترين هزينه و درآمد براي برنامه انتخاب ژنومي تلقيح مصنوعي، با افزايش سطح تلقيح مصنوعي، هزينه

اي را تشکيل داده كه دست آمد. در انتخاب ژنومي، هزينه تعيين ژنوتيپ بيشترين سهم از موارد هزينهتلقيح مصنوعي به %100با 

همراه با افزايش هزينه تلقيح مصنوعي در جمعيت مورد مطالعه افزايش داشته است. به طوركلي، محاسبات اقتصادي در اين بخش 

نشان داد كه ارزيابي ژنومي علي رغم ميزان سرمايه گذاري و هزينه نگهداري بسيار باال، از نظر سود حاصله نسبت به ارزيابي 

 باشد.تر ميصاديكالسيک در انتخاب گاوميش نر اقت
 

  ها:کلیدواژه

 گاوميش، خوزستان، آزمون نتاج، پيشرفت ژنتيکي، درآمد، ارزش اقتصادي و برنامه اصالح نژاد.
 


