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 چکیده

تاثیر یا عدم تاثیرگذاری استفاده از حیوانات برتر به عنوان گروه پایه  -1دو پرسش مطرح در زمینه ارزیابی ژنومیک، 

اثر انتخاب حیوانات برتر برای انتقال جنین بر اساس  -2و  ،بر صحت ارزش اصالحی برآوردی کاندیدای انتخاب

د. در بخش اول مطالعه حاضر صحت ارزیابی ژنومیک در شرایطی که نمی باش ،ت ژنتیکیبر پیشرف ،ارزیابی ژنومیک

( با شرایطی که حیوانات گروه پایه نمونه ای تصادفی از جمعیت 1فقط حیوانات برتر در جمعیت پایه بودند )استراتژی

( 3خاب شده بودند )استراتژی( و شرایطی که این گروه از بین برترین و ضعیف ترین حیوانات انت2بودند )استراتژی

توسط شبیه سازی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به کار بردن تنها حیوانات برتر به عنوان جمعیت پایه 

%(، تفاوت بین 10صحت ارزیابی ژنومیک را می کاهد. اگر نسبت حیوانات در گروه پایه کم باشد )به طور مثال 

%(. در بخش دوم 50ها بیشتر از شرایطی است که این نسبت زیاد باشد )به طور مثال و سایر استراتژی  1استراتژی

مطالعه اثر انتخاب حیوانات برتر بر اساس ارزیابی ژنومیک برای انتقال جنین بر پیشرفت ژنتیکی در گاوهای شیری 

ایسه قرار گرفت. در هلشتاین ایران برآورد و پیشرفت ژنتیکی حاصل از آن با هزینه های این تکنیک مورد مق

درصد از تلیسه ها و گاوهای شکم اول و دوم برتر به عنوان دهنده فرض شدند. در استراتژی دوم  10استراتژی اول 

تلیسه ها به عنوان دهنده فرض نشدند. نتایج نشان داد میانگین برتری ژنتیکی دختران تولید شده با استراتژی اول 

دالر با به کار بردن ارزیابی سنتی، ارزیابی  27/71و  17/64، 25/54تیب ( به تر$NMبرای شایستگی ژنتیکی )

بود و  21/87و  04/84، 14/68به ترتیب  2و با استراتژی  k50و ارزیابی ژنومیک با تراشه  k3ژنومیک با تراشه 

انتقال جنین برای هر استراتژی و با به کار بردن هر روش برای تخمین ارزش اصالحی، دستاورد ژنتیکی حاصل از 

 می توانست زیان ناشی از آن را توجیه نماید.

 

 : کاندیدای انتخاب، حیوانات برتر، گروه پایه، انتقال جنین، دستاورد ژنتیکیکلمات کلیدي
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 مقدمه و هدف



 ارزیابی ژنومیک -1-1

سیاری ل حاضر ژنوم باخیر توسعه تکنولوژی در زمینه ژنتیک ملکولی قابل توجه بوده است. در حا در سه دهه        

نوم گاوی امروزه به در مورد ژ SNPاز حیوانات اهلی تعیین توالی و نقشه یابی شده است. تعیین توالی ژنوم بر اساس 

لین بار ود. اوخاب ژنومیک نامیده می ششکل تجاری در دسترس است و منجر به استفاده از روشی شده است که انت

شانگری با نمراحل آنالیز ارزیابی ژنومیک در صورت وجود نقشه های  2001در یک مطالعه شبیه سازی در سال 

واهد شد خوانات تراکم باال، ارائه شد و نشان داده شد که انتخاب ژنومیک باعث تحول اساسی در اصالح نژاد حی

(Meuwissen et al., 2001) در برنامه اصالح نژادی گاو شیری، ارزیابی ژنومیک می تواند منجر به انتخاب .

نتخاب ااد که دیک محقق نشان  حیوانات در سنین بسیار پایین، پیش از داشتن دسترسی به رکورد حیوانات گردد.

د از هزینه ها رصد 92ژنومیک می تواند منجر به حداقل دو برابر شدن نرخ پیشرفت ژنتیکی و همچنین صرفه جویی 

  (.Schaeffer, 2006)به دلیل تعیین ارزش های اصالحی در زمان تولد و به دنبال آن کاهش فاصله نسل شود 

والی ژه های تعیین تکه با پیشرفت تکنولوژی و با اجرای پرو ،نقشه نشانگرهای متراکم ،انتخاب ژنومیکدر         

زوم وش کرومورر این دها افزوده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. به طور فزاینده بر تعداد آن ،ژنوم حیوانات

رد می ات برآواثرات این قطعتوسط نشانگرهای بسیار متراکم به قطعاتی با طول بسیار اندک تقسیم شده و سپس 

 ها بهره می برد. QTLانتخاب ژنومیک از عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و شود. 

 1یوستگیعدم تعادل پ -1-1-1

را در  B و A دو جایگاه گفته می شود. دو جایگاه  ی( به همراهی غیر تصادفی آللهاLDعدم تعادل پیوستگی )        

  A2B2و  A1B1 ،A1B2 ، A2B1  2چهار هاپلوتیپ، در این صورت نظر بگیرید که هر یک دارای دو آلل باشند

باشد، انتظار می رود فراوانی هر یک از  5/0عیت برابر با . اگر فراوانی هر یک از آللها در جموجود خواهد داشت

ناشی از عدم تعادل پیوستگی می  25/0فراوانی مشاهده شده از در باشد. هر گونه انحراف  25/0هاپلوتیپها برابر با 

سایی برای شناQTL و  باشد و به این مفهوم است که ژنها همراهی تصادفی ندارند. عدم تعادل پیوستگی بین نشانگر

QTL ( مورد نیاز استHayes, 2007) . 

                                                           
1Linkage Disequilibrium  

2Haplotype  



 تگیاندازه گیري عدم تعادل پیوس -1-1-2

با ه کمی باشد  Dرها معیار های مختلفی جهت اندازه گیری عدم تعادل پیوستگی ارائه شده است. یکی از معیا        

 .(Hill, 1981محاسبه می شود ) 1-1استفاده از رابطه 

 :1-1رابطه 

D = freq(A1B1).freq(A2B2)-freq(A1B2).freq(A2B1) 

 freq می باشد. آماره  نسبی نشان دهنده فراوانیD  بسیار وابسته به فراوانی آللی افراد است و برای زمانی کهLD 

را  2rمعیار  (1968) 1هیل و روبرتسون معیار مناسبی نیست. ،برای چند جفت جایگاه مورد محاسبه قرار می گیرد

 ارائه دادند:

 :2-1 رابطه

 

 اشد:بو  فراوانی هاپلوتیپ ها به صورت زیر  5/0اگر فراوانی هریک از آللهای دو جایگاه برابر با 

freq(A1B1) = 0.1 

freq(A1B2) = 0.4 

freq(A2B1) = 0.4 

freq(A2B2) = 0.1 

 به این صورت محاسبه می شود: Dآنگاه 

D = (0.1×0.1) - (0.4×0.4) = -0.15 

 به صورت زیر محاسبه می شود: 2rخواهد بود و  0225/0 برابر با 2Dبنابراین 

0.36) = 0.5×0.5×0.5×0.5/ ( = 0.0225 2r  

                                                           

Hill and Robertson 1  



(. برای Lewontin, 1964می باشد ) 'Dمی شود  بین دو جایگاه استفاده LDآماره دیگری که برای اندازه گیری 

 شد استاندارد شود. می تواند داشته با Dبر اساس بیشترین مقداری که  Dباید معیار  'Dمحاسبه 

 :3-1رابطه 

D'= |D|/Dmax 

ترجیح داده می شود. دلیل اول این است که چنانچه از  LD برای محاسبه D'به نسبت  2rبه دو دلیل آماره         

2r  برای اندازه گیریLD  و  بین نشانگرQTL 2استفاده شود،  ناشناختهr  بخشی از واریانس که توسطQTL  ایجاد

نشان می دهد که چه   QTLو  نشانگر با افزایش فاصله 2rکاهش  نگر بیان می شود را نشان می دهد.و توسط نشا

 که . در صورتیPitchard and Przeworski, 2001)مورد نیاز است ) QTLتعداد فنوتیپ یا نشانگر برای شناسایی 

D'  استفاده از پیش بینی ضعیفی از تراکم نشانگری مورد نیاز در مطالعات اسکن ژنوم باLD  دارد. دلیل دوم این

 ,.McRae et al). کاربردی ندارد  'D، است که وقتی اندازه نمونه کوچک باشد و یا فراوانی های آللی کم باشد

2002) 

 بل استفاده است. ارائه شده اند تنها برای نشانگرهای دو آللی قا LD معیارهایی که تا کنون برای اندازه گیری

 برای نشانگرهای چند آللی ارائه کردند. LDرا جهت اندازه گیری  2x( معیار 2005) 1و همکاران ژاو

 : 4-1رابطه 

 

 

     )ifreq(A فراوانی i امین آلل نشانگر A ، )jfreq(B  فراوانیj امین آلل نشانگر B  وL بین تعداد آلل حداقل 

  2rرابر با ی باشد، بدر صورتی که نشانگر دو آلل نکته قابل توجه این است که این معیار می باشد. Bو  Aنشانگرهای 

 خواهد شد.

                                                           
1.Zhao et al  



 وقوع عدم تعادل پیوستگی در حیوانات اهلی -1-1-3

و سایر پدیده های  3، مهاجرت2، انتخاب1عدم تعادل پیوستگی می تواند در اثر اندازه کوچک جمعیت ، جهش        

عیت حیوانات اهلی معموال اندازه محدود جمعیت . در جم(Lander and Schork, 1994)ژنتیکی به وجود آید 

 می باشد. چند دلیل برای این مطلب وجود دارد: LD دلیل ایجاد

ن جاد میزااعث ای: اندازه موثر جمعیت برای بسیاری از جمعیتهای حیوانات اهلی نسبتا کوچک است که این امر ب1

 می شود. LDزیادی 

دارد ولی اگر تفاوت زیادی از نظر   LDهمخون اثر زیادی بر افزایش  بین الینهای 4: مهاجرت و یا آمیخته گری2

ایجاد شده نیز بعد از تعداد   LDو ندارد LDفراوانی آللها بین دو جمعیت وجود نداشته باشد، اثر چندانی بر افزایش 

  (.Goddard, 1991کمی نسل از بین خواهد رفت )

 سل قبل هستند.: جهش ها نیز معموال مربوط به تعداد زیادی ن3

ثر اافتد، بنابراین  می باشد اما فقط در مورد بعضی از آللها اتفاق می LD: هر چند انتخاب عامل مهمی در ایجاد 4

 کل ژنوم دارد.  LDنسبتا کمی بر میانگین 

 جمعیت گاو شیري میزان عدم تعادل پیوستگی در -1-1-4

( در شرایطی که فاصله دو جایگاه 2/0تگی )حدود در گاوهای شیری میزان متوسط عدم تعادل پیوس        

Kbp100  حدودا(cM  1/0( باشد، وجود دارد )Hayes, 2007 مقایسه میزان .)LD  در جمعیت های مختلف گاو

نشان می دهند LD   شیری نیز جالب توجه است. جمعیتهای گاو هلشتاین در هلند و استرالیا کاهش مشابهی را در

این جوامع  (،Zenger et al., 2007ل باال بودن میزان رابطه خویشاوندی در این جوامع است )و این احتماال به دلی

در نژاد قرمز نروژی سریعتر از نژاد هلشتاین  LDهمچنین در تاریخچه و اندازه موثر جمعیت مشابه هستند. کاهش 

می باشد  400این جمعیت  بوده است هرچند جمعیت این نژاد از جمعیت هلشتاین کمتر است ولی اندازه موثر
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(Meuwissen et al., 2002)  می باشد ) 150در حالی که اندازه موثر جمعیت در نژاد هلشتاینZenger et al., 

2007.) 

 دم تعادل پیوستگی در مطالعات شبیه سازيعروش هاي متداول براي ایجاد  -1-1-5

و  میویسن می باشد. 1رانش -ی استفاده از مدل جهشیکی از روشهای متداول برای ایجاد عدم تعادل پیوستگ        

(، از این روش برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی در جمعیت استفاده کردند. در این روش از جهش 2001) 2همکاران

و رانش برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی استفاده می شود. ابتدا جمعیت با اندازه موثر کم شبیه سازی می شود تا 

و نشانگر، یک آلل  QTLدود جمعیت باعث تغییر تصادفی فراوانی آللها شود. در نسل اول برای هر جایگاه اندازه مح

در نظر گرفته می شود، سپس عامل جهش باعث ایجاد آللهای جدید برای هر یک از جایگاهها می شود. حدود 

 رفته می شود. در نظر گ 3نسل آمیزش تصادفی برای رسیدن به وضعیت تعادل  جهش و رانش 1000

فرد( طراحی  100در روش دوم برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی، ابتدا جمعیتی با اندازه موثر کوچک )حدود         

وینبرگ  –های چند آللی )معموال دو آللی( با تعادل هاردی  QTLمی شود. در این روش از ابتدا جایگاه نشانگرها و 

نسل آمیزش تصادفی برای این جمعیت در نظر گرفته می  50پس حدود (، سMuir, 2007در نظر گرفته می شود )

از این روش برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی در جمعیت استفاده کردند. در  (2009) 4و همکارانویلومیسن شود. 

 با آللی دو صورت به نشانگرها زمانیکه در نسل 50 گذشت از پس فرد، 100در جمعیت با اندازه موثر این تحقیق، 

برآورد  19/0و  12/0به ترتیب برابر با  2rسانتی مورگان بودند، معیار  1/0و  1مساوی و با فواصل نشانگری  فراوانی

 شد.

 انتخاب ژنومیکراحل م -1-1-6

ها مورد نظر باشد، باید ژنوم توسط نشانگرهای متراکم به قطعات کوچک تقسیم  QTL چنانچه ردیابی همه        

در تمام  5در این روش فرض بر این است که اثر قطعات کروموزومیر یک از قطعات برآورد شود. شود و سپس اثر ه
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ها در عدم تعادل پیوستگی هستند، بنابراین  QTLها با نشانگرجمعیت مشابه است و دلیل این امر آن است که 

یا هاپلوتیپ  نشانگراقل با یک ها حد QTLها باید به اندازه کافی زیاد باشد تا مطمئن شویم که همه نشانگرتراکم 

 (.Hayes, 2007)ی در عدم تعادل پیوستگی هستند نشانگر

 انتخاب ژنومیک دارای دو مرحله می باشد:

 )جمعیتی که دارای فنوتیپ و ژنوتیپ هستند(. 1: تخمین آثار قطعات کروموزومی در جمعیت مرجع1

یت مرجع قرار ندارند و معموال جوان و کاندیدای ( افرادی که در جمعGEBV) 2: برآورد ارزش اصالحی ژنومیک2

)گروه تایید( هستند. در این مرحله اثر هر یک از قطعات کروموزومی افراد بر صفت موردنظر جمع می شوند  3انتخاب

 (.Hayes, 2007)افراد برای صفت مورد نظر حاصل شود  GEBVتا 

 روشهاي برآورد آثار نشانگر یا هاپلوتیپ ها: -1-1-7

  4روش حداقل مربعات  -1-7-1-1

گرها به ارتی اثر نشاندر این روش واریانس آثار نشانگری یا هاپلوتیپی، صفر در نظر گرفته می شود و به عب        

ا با این روش ر( در دو مرحله آثار نشانگری 2001و همکاران ) میویسنصورت اثر ثابت در نظر گرفته می شوند. 

ر مرحله دورد شد. ده برآول اثر هر یک از نشانگرها به طور جداگانه توسط تجزیه تابعیت سابرآورد نمودند. در مرحله ا

زیر مورد  5-1طه رابدوم نشانگرهایی که اثر معنی دار داشتند، به طور همزمان در یک تجزیه تابعیت چندگانه با 

 ارزیابی قرار گرفتند:

 :5-1رابطه 

+ +e   
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برابر با تعداد مشاهدات می  nعدد یک ) nبردار در برگیرنده  میانگین کل،  µبردار مشاهدات،  yفرمول در این 

بردار آثار  eامین نشانگر یا هاپلوتیپ و  i ماتریس ضرایب مربوط به ، iاثر ژنتیکی نشانگر یا هاپلوتیپ  باشد(، 

 باقیمانده می باشد.

این روش دارای دو مشکل اساسی می باشد. اولین مشکل انتخاب سطح معنی داری در تجزیه اولیه می باشد         

که چنانچه به اشتباه انجام گیرد، باعث می شود اثر برخی از نشانگرها به اشتباه معنی دار شود. مشکل دوم این است 

رها بیش از حد برآورد شود. عالوه بر آن، چنانچه تعداد که به دلیل آزمون های مکرر، احتمال دارد آثار نشانگ

 (.Hayes, 2007)مشاهدات از تعداد نشانگرها کمتر باشد به طور کلی این روش قابل استفاده نمی باشد 

 (BLUP) پیش بینی نا اریب خطی -1-1-7-2

 فرمول مورد استفاده در این روش آماری به صورت زیر می باشد:

 6-1رابطه 
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تعداد نشانگرها یا هاپلوتیپها ،  nبردار اثرات برآورد شده نشانگرها یا هاپلوتیپها ،  ĝمیانگین جامعه،  در این فرمول 

X پ افراد به نشانگرها یا هاپلوتیپها و ماتریس ضرایب ارتباط دهنده ژنوتیy فنوتیپی یا ارزشهای  بردار رکوردهای

 اصالحی برای صفت مورد نظر می باشد.

دن ه دست آوربفرض می شود که واریانس تمامی آثار نشانگری یا هاپلوتیپی یکسان است. برای  BLUPدر         

در این  (.Hayes, 2007)تعداد نشانگرها تقسیم می شود  واریانس اثر نشانگرها، واریانس ژنتیکی افزایشی صفت بر

 (. Meuwissen et al., 2001روش آثار نشانگرها به صورت اثر تصادفی در مدل قرار می گیرند )

 يروش هاي بیز -1-1-7-3

در نوع اختصاص واریانس به نشانگرها یا هاپلوتیپها می باشد.  ،BLUPمهمترین تفاوت روش های بیزی با         

واقع در روشهای بیزی، واریانس متفاوتی به اثر هر یک از نشانگرها یا هاپلوتیپها اختصاص داده می شود. در یکی از 

نامیدند، فرض می شود که تعداد زیادی ژن  A( آن را روش بیزی نوع 2001و همکاران ) میویسنروشهای بیزی که 

-Inverted Chi)ر این مطالعه از توزیع کای اسکور معکوس شده با اثر کم و تعداد کمی ژن با اثر زیاد وجود دارد. د

square distribution)  به عنوان توزیع پیشین برای تمام نشانگرها استفاده شد. این توزیع با این فرض در نظر

در مطالعه  گرفته شد که تعداد زیادی از آثار، دارای واریانس پایین و تعداد کمی از آثار، دارای واریانس باال باشند.

 B( نوع دیگری از روش بیزی نیز مورد استفاده قرار گرفت که آن را روش بیزی نوع 2001و همکاران ) میویسن

بسیاری از آثار نشانگرها غیر صفر در نظر   Aنامیدند. تفاوت این دو روش به این صورت است که در روش بیزی نوع 

حدودی ژن بر صفات کمی تاثیر گذار باشد، بسیاری از آثار گرفته می شود و این در حالی است که اگر تعداد م

به بسیاری از نشانگرها واریانس صفر اختصاص داده می  Bنشانگری باید صفر در نظر گرفته شود. در روش بیزی نوع 

س شود و در نتیجه اثرات این نشانگرها صفر برآورد می شود. واریانس بقیه نشانگرها دارای توزیع کای اسکور معکو

 شده، می باشد.  

 



 در انتخاب ژنومیک 1IBDروش  -4-7-1-1

در روشهایی که تاکنون به آنها اشاره شد، در صورت استفاده از هاپلوتیپها، کوواریانس بین آثار هاپلوتیپها صفر         

حمل می اختصاصی را  QTLدر نظر گرفته می شود. در واقع در این روشها فرض بر این است که هر هاپلوتیپ یک 

خاص را حمل کنند. می توان کوواریانس دو  QTLکند اما واقعیت این است که ممکن است چند هاپلوتیپ، یک 

 ,Hayes) مشابه به دلیل اشتقاق از یک جد مشترک در نظر گرفت QTLهاپلوتیپ را برابر با احتمال حمل یک 

اب ژنومیک نیز قابل استفاده است. این عنوان کردند که این روش در انتخ (2007) 2و همکاراندروس  (.2007

برای گاوهای نر آزمون نتاج شده در مورد صفت درصد چربی استفاده  GEBVمحققین از این روش برای تخمین 

 گزارش کردند.  75/0کردند و صحت این روش را 

 

 ارزیابی ژنومی 3عوامل موثر بر صحت -8-1-1

 به شرح زیر هستند: مهمترین عوامل اثر گذار بر صحت ارزیابی ژنومی

 تراکم و نوع نشانگر مورد استفاده -

 استفاده از هاپلوتیپ ها در مقابل نشانگرهای تک آللی -

 وراثت پذیری صفت مورد ارزیابی -

 روش ارزیابی آثار نشانگرها -

 در مدل 4وجود یا عدم وجود آثار پلی ژنی -

 عوامل مربوط به جمعیت مرجع -
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 و نوع نشانگر مورد استفاده 1تراکم

ها وجود داشته باشد تا به  QTLبین نشانگرها یا هاپلوتیپ ها و  LDدر انتخاب ژنومیک، باید میزان کافی         

 2/0باید حداقل برابر با   2rبر اساس معیار  LDصحت ارزیابی مناسب دست یابیم. در مطالعه ای مشخص شد  که 

 (.Meuwissen et al., 2001باشد تا صحت ارزیابی مناسب حاصل شود )

اشد. نظر به ب Kbp 100، زمانی حاصل می شود که فاصله نشانگرها 2/0برابر با  2rدر جمعیت گاو شیری         

یک مورد نیاز نشانگر برای موفقیت در انتخاب ژنوم 30 000می باشد، تقریبا   Kbp 000 000 3اینکه ژنوم گاو 

  (.Hayes, 2007)می باشد 

ود. رزیابی ژنومیک شاافزایش تعداد نشانگرها می تواند باعث کاهش صحت ثابت باشد، ات چنانچه تعداد مشاهد        

اید بهدات( دلیل کاهش صحت این است که تعداد زیادتری مجهول )اثر نشانگری( با تعداد ثابت معلومات )مشا

ه با رها همرانشانگ تعدادارزیابی شود. البته باید توجه داشت از آنجا که طول ژنوم در یک گونه ثابت است افزایش 

رای شود. ب صحت ارزیابی ژنومیک میافزایش تراکم نشانگری می باشد و افزایش تراکم نشانگری باعث افزایش 

 بد.جلوگیری از کاهش صحت ارزیابی با افزایش تعداد نشانگرها باید تعداد مشاهدات نیز افزایش یا

 استفاده از هاپلوتیپ ها در مقابل تک نشانگرها 

ان از ارد که چه میزدبرتری استفاده از تک نشانگرها یا هاپلوتیپ ها نسبت به یکدیگر بستگی به این مطلب         

نشان داده  در یک تحقیق ها توسط تک نشانگرها یا هاپلوتیپ ها توصیف می شود. QTLواریانس ایجاد شده توسط 

بین  2rیست. وقتادر تراکم پایین نشانگرها بیشتر شد که مزیت استفاده از هاپلوتیپ ها در مقابل تک نشانگرها 

    (.et al., 2008 Calusیا بیشتر باشد، مزیت کمی در استفاده از هاپلوتیپ ها وجود دارد ) 2/0نشانگرهای مجاور 
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Determining suitable strategy for selection of reference 

population in genomic evaluation of dairy cattle 

Azade Boustan and Elham Rezvannejad 

Abstract 

Two important questions about genomic evaluation are 1- the effectiveness or not 

effectiveness of using superior animals as reference population on the accuracy of 

estimated breeding value of selection candidates and 2- the effect of selection of superior 

animals for embryo transfer based on genomic evaluation on genetic improvement. In the 

first part of the current research, the accuracy of genomic evaluations when only superior 

animals (strategy1) were reference population was compared to situations in which the 

animals in reference population were a random sample of population (strategy2) and were 

selected from superior and inferior animals (strategy3) by simulation. The results showed 

that using only superior animals as reference population would decrease the accuracy of 

genomic evaluation. If the ratio of animals in the reference group is low (for example 10%) 

the difference between strategy1 and the other strategies would be more than the situation 

in which this ratio is high (for example 50%). In the second part of the current research the 

effect of selection of animals for embryo transfer based on genomic evaluation on genetic 

improvement of Iranian Holstein dairy cattle was estimated and the genetic improvement of 

embryo transfer with costs of it was compared. In the first strategy 10% of superior heifers, 

cows in parity 1 and 2 were assumed to be donor. In the second strategy heifers were not 

assumed as donors. The average genetic superiorities of progenies produced with strategy 1 

for net merit (NM$) were US$54.25, US$64.17 and US$71.27 using traditional evaluation, 

genomic evaluation with 3k chip and genomic evaluation with 50k chip and with strategy 2 

were US$68.14, US$84.04 and US$87.21, respectively and for each strategy using each 

method of breeding value estimation, genetic gain resulted from embryo transfer could 

justify the economic loss of it . 

Keywords: Selection candidates, superior animals, reference population, embryo transfer, 

genetic gain 
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