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  بسمه تعالي

  

� ا��اف ���� و ���� ��ت ا��ح اد و 
�	� ا����ب�  ! �ر
Breeding Goal, Breeding Objective & Selection Index 

  

  رستم پهلوان -بهروز محمدنظري : گردآوري

  

از مفاهيم مهم در اصالح  Selection Indicesو  Breeding Goals ،Breeding Objectivesعباراتي مانند 

كنيم لذا در اينجا ما سعي مي. اد هستند و ممكن است به اشتباه در اصالح نژاد به جاي هم استفاده شوندژن

  .مفهوم هر يك از آنها را به اختصار شرح دهيم

Goal:  دستاوردهاي بالقوه يا به عبارتي اهداف بلند مدت و بزرگ در آيندهيك مفهوم عام دارد و به 

ره يا گوشت يا كدر تالشيم بزرگ ترين توليد كننده شير يا  به عنوان مثال .شوداطالق مي )اهداف كالن(

چطور شود گفته نمي خاصهستند و به طور  Goals Breedingهايي از اينها مثال. تخم مرغ در منطقه باشيم

دهنده هدف گذاري بلندمدت و به  در حقيقت نشان Goal. خواهيم به اين اهداف برسيمو چه زماني مي

  .كند گيري در آينده كمك مي جهت و يبرنامه ريز

Objective:  اهداف عيني يا كوتاه مدت، يا به عبارتي گام هاي مشخصي براي رسيدن به اهداف بلند مدت

و بوده بينانه تر و قابل دسترس  عواق Objective معموالً .)اهداف خرد(=  مي باشد و دستاوردهاي بالقوه

به عنوان مثال، افزايش ده درصدي توليد شير . باشد گيري مي قابل سنجش و اندازه ،برنامه زمانيداراي 

گيري موفقيت و پيشرفت در مسير اهداف  براي اندازه Objectivesريزها از به طور كلي برنامه. ساالنه

در جهت تحقق اهداف  و مراحل به مجموعه اقدامات Objectiveبنابراين  .كنند استفاده مي) Goal(بلندمدت 

جهت و “ هدف”به عبارتي . بحث تاكتيك مطرح است Objectiveپس در  .شود گفته مي) Goalيا (بلندمدت 

   .شود مي مشخصها Objective  از سري يك انجام كند، اما مسير جاده با مقصد را مشخص مي
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؛ يعني توليد باشد گوشتتوليد  )ژنتيكي( افزايش) Breeding Goal( اصالحي به عنوان مثال اگر هدف

وزن صفات  با وزن دهي مناسب بهبايد براي اين منظور ، بهترين حيوانات براي افزايش توليد گوشت كشور

وزن دهي هر يك  . اقدام كرد هاي زمانيدر طي دورهغيره صفات توليدمثل، ماندگاري و ، بدن، تركيب الشه

لذا با تشكيل . آنها است ضرايب اقتصاديرند متناسب با گيقرار مي Breeding Goalاز صفاتي كه در 

Breeding Objective تسهيل مي كنيمبراي رسيدن به هدف كالن را مسير اقدام و  مناسب . 

 Breedingو   breeding Goal، تعريف در شيلي  بر روي پرورش گراز اروپايي اي در مطالعه :مثال

Objective به شرح ذيل بودند )Rivero et al., 2013(:    

Breeding goal:  نيمه  پرورشيسود پرورش دهندگان گراز وحشي اروپايي در سامانه ) افزايش(بهبود

    .متمركز با دسترسي به مرتع

Breeding Objective:  در  بر سود پرورش دهندگان موثر هستندصفاتي كه به طور عمدهObjective 

متولد براي ميزان رشد؛ تعداد نتاج زنده  يمعيارصفت مقدار پروتئين ذخيره شده به عنوان . شدندمنظور 

در  در مجموع راندمان توليدي سامانه براي توليدمثل و معياريبه عنوان  شده و تعداد نتاج در هرسال

Breeding Objective  شدندمنظور.  

   :)شاخص انتخاب( Selection Index و) هدف انتخاب( Breeding Objective تفاوت

 - Breeding Objective )هدف انتخاب:(   

با توجه به اينكه بيشتر از يك صفت در سودآوري موثر است، در يك برنامه اصالح نژادي، اولين مرحله 

  :مي باشد )Aggregate Genotype(يا همان ژنوتيپ كل ) Breeding Objective(تعيين تابع هدف 

H= v1g1+v2g2+…+vngn= v’g  

آينده

vision

 اهداف بلند مدت

(Goal)

اهداف مشخص كوتاه مدت

 (Objective)
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ضريب اقتصادي  viصفت مربوطه و )TBV=True breeding value(، ارزش ژنتيكي واقعي  giدر رابطه باال  

و داراي  داشتهر درآمد يا هزينه هاي توليد كه اثر مستقيم ب استدر اين معادله صفاتي مدنظر . باشد آن مي

  .تنوع ژنتيكي باشند

- Selection Index )(همه صفات موجود در هدف اصالحي  ):شاخص يا معيار انتخابBreeding 

Objective (دگيري ربا تاخير در طول عمر دام بروز كنند و يا ركو يا گيري نباشند،ممكن است قابل اندازه

، داراي همبستگي ژنتيكي بااليي با صفات بودهصفاتي كه قابل اندازه گيري ساير از لذا  آنها گران باشد

ين داراي تنوع ژنتيكي باشند به عنوان صفات موجود در شاخص انتخاب و يا د در هدف باشند و همچنوموج

selection Index را در داخل يك شاخص انتخاب مجموعه اين صفات . شوداستفاده مي)I ( و  كردهتركيب

  .شود بندي و انتخاب افراد استفاده مي از آن براي رتبه

I= b1x1+b2x2+…+bnxn= b’x  

ركورد   xi ف اصالحي، دضريب تابعيت جزيي صفت موجود در شاخص و ارتباط آن با ه biفوق،  در رابطه

صفات موجود در  .باشدبه صورت انحراف از ميانگين جمعيت ميي يا ارزش اصالحي پيش بيني شده فنوتيپ

بوده يا داراي همبستگي ) Breeding Objective(شاخص بايد يكي از صفات موجود در تابع هدف انتخاب 

   .ژنتيكي خوبي با يك يا تعدادي از صفات موجود در تابع هدف انتخاب باشد

صفت وزن  ،)Kluyts et al., 2013( در يك تحقيق مروري توسعه اهداف اصالحي گاو گوشتي :مثال

شيرگيري به عنوان يك صفت با اهميت اقتصادي و موثر بر سود اقتصادي گله در معادله هدف انتخاب 

)Breeding Objective (گيري آن ساده، كم هزينه و بر روي دام زنده قابل  شود و چون اندازه منظور مي

مشاهده فنوتيپ آن به صورت انحراف از ميانگين باشد،  گيري و داراي وراثت پذيري قابل قبولي مي اندازه

گوشت لخم  ددرص صفت. دهند جمعيت يا ارزش اصالحي پيش بيني شده آن را در معادله شاخص قرار مي

)Lean Percentage (با اهميت اقتصادي و موثر بر سود اقتصادي گله در معادله هدف  يصفت به عنوان

باشد و ركوردگيري آن سخت و  گيري بر روي دام زنده نمي قابل اندازهشود ولي چون  منظور مي انتخاب 

شده صفت ضخامت عضله چشمي  پرهزينه بوده، به جاي آن، از مشاهده فنوتيپ يا ارزش اصالحي پيش بيني

  .شود و ضخامت چربي پشت به عنوان صفات همبسته با آن در معادله شاخص انتخاب استفاده مي

به عنوان مثال . صفات موجود در شاخص انتخاب ضرورتي ندارد كه داراي اهميت اقتصادي باشند :نكته* 

باشد، از صفت  اهميت اقتصادي بااليي مي شود و داراي به جاي صفت باروري نر كه در معادله هدف منظور مي

شود كه به  همبسته آن مثل مساحت كيسه بيضه به عنوان نشانگري براي بهبود صفت باروري استفاده مي

  .باشد خودي خود داراي ارزش اقتصادي  نمي
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  :تقدير و تشكر

هاي  بابت راهنمايي و توصيهصياد نژاد  سمهند و نگارندگان بدينوسيله از آقايان دكتر نجاتي، دكتر عبداللهي

  .فني كمال تشكر و قدرداني را دارد
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