
:HERITABILITY  

آن . پرورش دهندگان حيوانات و گياهان تمايل دارند كه ميزان بازده محصوالت خود را به حداكثر برسانند           

د والدين نسل بعد را براساس محصول نسل انتخاب كنند و به همين دليل ايـن افـراد از آزمـايش انتخـابي            يها با 

 مسئله اقتصادي مواجه هستند آن ها نمي توانند فقط بهتـرين            2با  پرورش دهندگان حيوانات    . استفاده مي كنند  

  افراد يك نسل را به عنوان والدين نسل بعد انتخاب كند چون 

آن ها قادر به تحمل مراتب كاهش محصول به واسطه انتخاب تعداد معدودي از افراد بـه عنـوان                    .1

  .والد نيستند

اين حالت زماني پيش مـي آيـد كـه          .  كنند جلوگيري depressioninbreedingآن ها بايد از      .2

ات بـا                        اروري تكثيـر شـوند يـا اينكـه حيواـن ه صـورت خودـب گياهان براي نسل هاي متوالي ـب

  .خويشاوندان نزديك خود آميزش كند

 تعداد زيادي هموزيگوت در ژنوم ايجاد مي شود و ژن هايي كه به مقدار كم       ر هاي مكر  يپس از درون آميز   

 هاي بعددر فصل. ( ارند خود را نشان مي دهند و موجب كاهش محصول و قدرت آن مي شوند دمضريا ناقص اثرات 

 براي سـنجش   يدر نتيجه پرورش دهندگان حيوانات به شاخص      .) در مورد درون آميزي بيشتر صحبت خواهد شد       

ا اسـتفاده از آن بـه بيـشترين ميـزان انتخـاب و كمتـري                         ن احتمـال     واكنش و پاسخ بالقوه به انتخاب دارند تا ـب

depressioninbreeding برسند.  

:Realized Heritability  



در اكثر مواقع پرورش دهندگان حيوانات تخميني از ميزان وراثت يك صفت را محاسبه مي كنند كه ايـن                   

  .مقدار نشان مي دهد چه مقدار تالش آن ها براي انتخاب با موفقيت روبرو خواهد شد

  :له زير مشخص مي شودارث پذيري از طريق معاد
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با استفاده از اين معادله مشخص مي شود كه ارث پذيري برابر سود در محصول تقسيم بر ميـزان انتخـابي     

  )شكل  ( كه صورت گرفته است 



  

  

theinwhichYYp ,−todueaveragepopulationtheoverimprovmenttheinYY −o  

 ) فوقل شك( 

averegepopulationtheandparentsthebetweendifferenceofamoount  

) اگر هيچ سودي وجود نداشته باشد      )YY =o             در اين صورت ارث پذيري برابر صفر خواهد بود و پـرورش

دهندگان حيوانات خواهند فهميد كه هر چقدر براي انتخاب تالش كنـد تغييـري ايجـاد نخواهـد شـد و آن هـا                

  . بخشيدمحصوالت خود را بهبود نخواهند

ه آن              tyheritabilirealized از آنجايي كه اين مقدار پس از آميزش مورد محاسبه قـرار مـي گيرنـد ـب

  . نوشته شده است 1 در جدول tyheritabilirealizedتعدادي از مقادير واقعي براي. گويند



  

  

 تعـداد پرزهـاي روي    .كمك كنـد   tyheritabilirealizedمثال زير مي تواند به روشن شدن محاسبات         

ritesternopleu    يك صفحه ،thoracic          در يـك   . در دروزوفيالست، توسط سيستم چند ژني كنترل مي شـود

 جفت مگس بـه عنـوان والـدين مـورد اسـتفاده قـرار       3.  بود4/6جمعيت از مگس ها ميانگين تعداد پرزها برابر   

  . بود6/6ميانگين تعداد پرزها در فرزندان آن ها برابر .  بود2/7آن ها برابر ميانگين تعداد پرزها در . گرفتند

664627در ايــــن مــــورد  /,/,/ === oYYYP اســــت زمــــاني كــــه ســــود حاصــــل را 

  :تقسيم مي كنيم مقدار زير حاصل مي شود  aldifferentiselectionبر
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 و هر دو اين نسل ها چندين نسل ادامه يابند ارث پذيري به صورت       نسل باال شروع شوند    وپايين  نسل  اگر  

سل پـائين                   . زير محاسبه خواهد شد    اال و ـن بـراي  . سود برابر خواهد بود با تفاوت نهـايي بـين ميـانگين نـسل ـب

. نسل هاي باال و پايين را با هم جمع مي كنـيم            aldifferentiselection كل aldifferentiselectionمحاسبه



  .بدست مي آيدHكل   aldifferentiselectionاز تقسيم كردن سود به 

 متوجه مي شويم كه پاسخ به انتخاب با گذشت زمان و هموزيگوت شدن جمعيت براي زيربا توجه به شكل  

كاهش يافتن پاسـخ مقـدار ارث پـذيري    با . الل هاي مختلفي كه كنترل كننده خصوصيت هستند كاهش مي يابد         

ه                   . محاسبه شده نيز كاهش خواهد يافت      پس از يك انتخاب شديد يا طـوالني مـدت ارث پـذير ممكـن اسـت ـب

اين امر به اين معني نيست كه خصوصيت توسط ژن ها كنترل نمي شود بلكه پاسخ به انتخاب از بـين                   . صفربرسد

انتخـاب بـسيار   .  و تنها طي يك زمان خاصي وجـود دارد ي خاصدر نتيجه ارث پذيري براي يك جمعيت. مي رود 

شديد موجب از بين رفتن تنوع ژنتيكي در نتيجه از بين رفتن پاسخ به انتخاب و موجب صفر شدن ارث پـذيري                     

  .مي شود

  

  



  استفاده ميtyheritabilitrueبه عنوان تخميني از   tyheritabilirealizedروش هاي كمي ژنتيك از      

  .كنند

tyheritabilitrue ارث پذير در مفهوم گسترده آن يا ارث :  جنبه متفاوت قابل بررسي است 2در واقع از

  .دودمحپذيري در مفهوم 

  :واريانس براي صفات كمي مورد برسي قرار خواهيم داداين دو را با توجه به اصل تقسيم پذير بودن 

:partitioning of variance  

 محيطي است و همچنين بيـانگر ايـن موضـوع           وه واريانس يك توزيع داراي علل ژنتيكي        بيان مي كند ك   

  .است كه واريانس يك ساختار جمع پذير مي باشد

  :در نتيجه مي توانيم فرمول زير را بسازيم

EGph VVV +=.9  

  :كه در آن

  phV= واريانس فنوتپيك كل

  GV=ژنوتيپي واريانس به دليل عوامل 

  EV=واريانس به دليل عوامل محيطي 

مدل پيچيده تري براي واريانس وجـود خواهـد         . در بخش باقيمانده از اين مبحث به اين مدل مي پردازيم          

  .داشت اگر بين متغيرها اندر كنش وجود داشته باشد



ك شرايط خاك بهتر از ديگر شرايط خاصي ايجاد شود يك اندركش اگر يك پاسخ ژنتيكي در ي: براي مثال

  . براي آن در نظر گرفت GEV  محيطي وجود خواهد داشت و بايد يك اصطالح مستقل به صورت–ژنوتيپ 

ه  3بخشي از واريانس كه تحت تاثير عوامل ژنتيكي است خود مي تواند به              بخش تقسيم شود كه مربوط ـب

) polyqenadditive.1 ثيراتتا )AV2.   غالب بودن( )DV 3 .  اپيستازي( )IV ه       . است فرمول كلـي واريـانس ـب

  .صورت زير خواهد بود

EIDAph VVVVV +++=.10  

  . مقياس اندازه گيري ارث پذيري را تعريف كنيم2اكنون مي توانيم 

  :ارث پذير در مفهوم محدود آن
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ايجـاد مـي   geneficadditiveاين ارث پذيري بخشي از واريانس فنوتپيك كل است كه به دليل اثـرات   

 پرورش دهندگان حيوانات و گياهان است چون از طريق آن مي تـوان            جه مورد تو  شدتاين ارث پذيري به     . شود

  .پاسخ به انتخاب چقدر خواهد بودپيش بيني كرد كه 

          ارث پذير در مفهوم گسترده آن

ph

G
B V

VH =.12  

تنها ( اين ارث پذيري بخشي از واريانس فنوتپيك كل است كه به دليل فاكتورهاي ژنتيكي ايجاد مي شود        



دازه تفـاوت هـاي يـك      اين مفهوم ارث پذيري ت   )  نيست additiveتحت تاثير فاكتورهاي     عيين كننده حـد و اـن

اين مقياس بيشتر توسط روانشناسان مورد استفاده       . جمعيت است كه به دليل تفاوت هاي ژنتيكي ايجاد شده اند          

  .قرار مي گيرد

  .، ارث پذيري در مفهوم محدود آن مي پردازيمNHابتدا به بررسي مفهوم 

         

 


