
מחקר סימולציה לפיתוח שיטה אופטימלית 
 לקציה גנומית של פרים צעיריםלס

 

 נעים, התאחדות מגדלי הבקר-ענת ריינר בןד"ר 
 בהנחיית ד"ר יהודה ולר, מכון וולקני

  
 למשלשעשויה  ,זכיר את יתרונות הסלקציה הגנומיתאאשית ר –מחקר זה לאתן תחילה רקע 

של בהיקף רחב  בחירה ולאפשר, לשפר את מהימנות המבחן הצאצאיםמבחן  לאפשר ביטול

  צעירים ועגלות כהורים.פרים 

 להכנסתעבור בקצרה על תוצאות ראשוניות שהתקבלו במדינות שונות, והיוו תמריץ א

ההתקדמות הגנטית בגרמניה  למשל האצת .יה הגנומית לתכנית הטיפוח בישראלהסלקצ

לבחירה בהיקף רחב בקנדה ובהולנד, תוך מתן אפשרות להגברת  תכניותוהכנסת   ובצרפת

 ה.לחץ הסלקצי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת תכנית המחקר לפיתוח שיטה אופטימלית  2014-היעדים שהוצבו באעבור על  בנוסף

את בהמשך  יסקוראפרים  – ולר הודהוי רון יכהמ, זרון ואלי, עזרא פריםא) לסלקציה גנומית

 :( מימוש יעדים אלה

 בתוכנית בירור הפרים הצעירים. low densityשימוש בשבב  •

 היקף מיפוי של עגלות לסוגי השבבים. •

 מספר פרות, מספר שטיפות לפרה. -בהעברת עוברים היקף השימוש  •

  



 :העיקריות, שמטרותיו מחקר הסימולציהאתמקד בבפרט 

 הערכת ההתקדמות הגנטית המושגת באמצעות סלקציה גנומית. •

 מציאת נקודת אופטימום כלכלי בהיבט של מס' פרים להזרעה ומספר פרים נבחנים. •

תהליך בחירת העגלים הצעירים באוכלוסית , המדמה את אחר מכן אתמקד במחקר עצמול

 1000לכל  עגלים זכרים 300נניח כי בתהליך הטיפוח נולדים למשל, אם . העדר הישראלי

 , ניתן לתאר כך את שלבי הבחירה:אימהות

 

, ובפרט אופן ההדמיה של ערכים שיטת המחקר המבוססת סימולציהעקרוני על אתן הסבר 

( ולא גנטי G( לערך גנטי )Yהמתבססים על היחס הידוע בין פנוטיפ ), ית עדריגנטיים לאוכלוס

(E:) 

𝑌 = 𝐺 + 𝐸 

 הרעיון הבסיסי: 

 .בצורה מבוקרת –הדמיה )סימולציה( ליצור אוכלוסית עדר באמצעות  .1

מבחינת  את ביצועיהן ולהשוותלהפעיל אסטרטגיות שונות של בחירת פרים צעירים  .2

 .התקדמות גנטית ורווח כלכלי אופטימלי

 



 תוצאותאציג את  בהמשך אופן חישובי ההתקדמות הגנטית והרווח הכלכלי . כמו כן אתאר את

התנאים להשגת רווח ולגבי ההתקדמות הגנטית המושגת באמצעות סלקציה גנומית  המחקר

כלכלי מירבי. למשל בגרף הבא ניתן לראות את ההבדלים בההתקדמות הגנטית )בסטיות תקן( 

גנומית, וכן מספר העגלים הנבחנים התואם את נקודת האופטימום -בין סלקציה גנומית ולא

 הכלכלי:

  

ם העדר כך שיתאי הדמיתשכלול אופן , שעיקרם כיוונים להמשך המחקרלבסוף אסקור 

 :למאפיינים נוספים כגון

 התחשבות בקרבה בשארות •

 ם נבחנים גנומית ונבחנים ע"י מבחן צאצאיםתמהיל של פריב שימוש •

 פוריותהגברת הל טכנולוגיותהכללת  •

 

 

 


