علوم دامی ایران
دورة  ،74شمارة  ،2تابستان ( 5931ص )243-232

DOI: 10.22059/ijas.2016.59033

گروهبندی ژنتیکی گاومیشهای بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM
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(تاریخ دریافت -1334/11/15 :تاریخ تصویب)1335/1/25 :

چکیده
هدف این تحقیق گروهبندی گاومیشهای استانهای آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل از بومجور
(اکوتیپ) آذری و استان گیالن از بومجور شمالی و درنهایت قابلیت جداسازی افراد مناطق
مختلف با روش یادگیری ماشین بود .به شمار  252گاومیش از مناطق مختلف دو بومجور شمالی
و آذری نمونهگیری شد و با استفاده از  SNPChip 90Kمربوط به شرکت افی متریکس در کشور
ایتالیا تعیین ژنوتیپ شد .برای پیشبینی عملکرد روش ماشین بردار پشتیبان برای گروهبندی افراد،
دو روش متریک اعتبارسنجی متقابل و سطح زیر منحنی مشخصۀ عملکرد سامانۀ ( )AUCاعمال
شد .نتایج آزمون اعتبارسنجی متقابل و سطح زیر منحنی برای گروهبندی افراد چهار منطقه به
ترتیب  32و  39درصد بود که گویای این است که باوجود نزدیک بودن افراد گلههای مختلف و
سخت بودن جداسازی این افراد ،روش ماشین بردار پشتیبان با درستی باالیی ،توانایی اختصاص
دادن افراد به گلههای مربوط به خود را دارد .نتایج آزمونهای اعتبارسنجی متقابل و سطح زیر منحنی
نشاندهندۀ قابلیت

مشخصه عملکرد سامانه برای دو بومجور به ترتیب برابر  39و  32درصد بود که
جداسازی بهتر دو بومجور است .روش یادگیری ماشین با توجه به این موارد و با پیشبینیهایی که
برای گروهبندی هر فرد انجام میدهد میتواند در کنترل کیفیت و کاربردهای ژنتیکی کارآمد باشد.
واژههای کلیدی ،SNPChip 90K :گاومیش ،گروهبندی ،ماشین بردار پشتیبان.
مقدمه
گاومیش یکگونه از حیوانات اﻫلﻲ بسیار باارزش و
چندمنظوره است که در بﺮﺧﻲ از نواحﻲ ایﺮان پﺮورش
داده مﻲشود .در ایﺮان بﺮ پایة آمارنامة مﺮکز آمار ایﺮان
حدود  533222گاومیش وﺟود دارد که بیﺸتﺮ آنﻫا
در ﺟنوب و شمال غﺮب ایﺮان نﮕﻬداري مﻲشوند .ﻫمة
گاومیشﻫاي ایﺮانﻲ ،در دستة گاومیشﻫاي رودﺧانهاي
قﺮار دارند ( .)Anonymous, 2012گاومیشﻫاي ایﺮان
بﺮ پایة شﺮایط آب و ﻫوایﻲ در سه دستة اصلﻲ بومﺟور
(اکوتیپ) آذري (آذربایجان غﺮبﻲ و شﺮقﻲ) )2 ،بومﺟور
* تلفن22092272222 :

شمالﻲ (گیالن و مازندران) و  )9بومﺟور ﺧوزستانﻲ
چالشﻫایﻲ که

(ﺧوزستان) تقسیم مﻲشوند .یکﻲ از
ﻫمواره درست بودن بﺮرسﻲﻫاي  5GWASرا تﻬدید
مﻲکند ،چالش ساﺧتارﻫاي زیﺮﺟمعیتﻲ درون
ﺟمعیتﻫاي موردبﺮرسﻲ است .بهعنوانمثال ،اگﺮ در
یک پژوﻫش  Case-Controlیکﻲ از دو ﺟمعیت
موردبﺮرسﻲ ،متعلق به یک نژاد و ﺟمعیت دیﮕﺮ از
نژادي دیﮕﺮ باشد ،ﻫمواره این امکان وﺟود دارد که
ﺟایﮕاهﻫاي ژنتیکﻲ معﺮفﻲشده با اثﺮ معنﻲدار ،منﺸأ
گﺮفته از تفاوت در صفت موردبﺮرسﻲ نباشند ،بلکه
E-mail: hmoradis@ut.ac.ir
1. Genome Wide Association Study
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ناشﻲ از تفاوتﻫاي نژادي دو ﺟمعیت یادشده باشند.
لذا باید سعﻲ شود که ﺟمعیتﻫاي انتخابشده در
بﺮرسﻲﻫا تا حد امکان بﺮاي دیﮕﺮ صفات ﻫمﮕن باشند
و تفاوتﻫاي آنﻫا تنﻬا در صفت موردبﺮرسﻲ باشد
( Thomas & Witte 2002; Wacholder et al.,
 .)2002از سوي دیﮕﺮ نﺸانﮕﺮﻫاي ژنتیکﻲ مﻲتوانند
بﺮاي شناسایﻲ و تأیید منﺸأ افﺮاد استفاده شوند.
ریزماﻫوارهﻫا باوﺟود بﺮتﺮيﻫایﻲ مانند چندریختﻲ

زیاد ،داشتن پﺮاکنش مناسب در سﺮاسﺮ ژنﮕان (ژنوم)،
به دلیل اشتباه در تعیین اندازه و فﺮاﺧوانﻲ اندازة
ﻫمﺮدیف ژنﻲ (اللﻲ) ،نتایج بهدستآمده از این
ریزماﻫوارهﻫا حتﻲ

نﺸانﮕﺮﻫا مناسب نبوده و تجزیة
باوﺟود نﺮمافزارﻫاي موﺟود زمانبﺮ است ( Fernández
گستﺮدهاي از نﺸانﮕﺮﻫاي

 .)et al., 2013بین دامنة
مولکولﻲ که توسعه یافتهاند ،چندریختﻲﻫاي تک
نوکلئوتیدي ()SNPﻫا 5بیﺸتﺮین فﺮاوانﻲ را دارند و در
سﺮاسﺮ ژنﮕان بهطور گستﺮدهاي پﺮاکندهاند و توزیع این
SNPﻫا بین گونهﻫا متفاوت است ( Vignal et al.,
 SNP.)2002ﻫا در بﺮرسﻲ تنوع ژنتیکﻲ دامﻫاي اﻫلﻲ
و ساﺧتار ﺟمعیت سودمند ﻫستند ( Lin et al.,
 .)2010نتیجهگیﺮي ساﺧتار ﺟمعیت از نﺸانﮕﺮﻫاي
ژنتیکﻲ ،در شﺮایط گوناگون مانند بﺮرسﻲﻫاي ارتباطﻲ
و تکاملﻲ ( ،)Bridges et al., 2011دستهبندي
زیﺮگونهﻫا و تعیین بازدارندهﻫاي ژنتیکﻲ (نواحﻲ
شایانمالحظهاي ارتباط

ﺟغﺮافیایﻲ که با تغییﺮ ژنتیکﻲ
دارد ( ))Guerard et al., 2004سودمند است ( Lao et
 .)al., 2008بﺮرسﻲ تنوع ژنتیکﻲ و ارزیابﻲ ساﺧتار
ﺟمعیتﻲ بﺮاي ارزیابﻲ بﻬﺮهوري و مدیﺮیت
حیوانﻫاي مزرعه ضﺮوري است.

بازدارندهﻫاي ژنتیکﻲ
ساﺧتار ژنتیکﻲ بین و درون ﺟمعیتﻫا بازتاب
رﺧدادﻫاي تاریخﻲ گذشته و اﺧیﺮ ،مﻬاﺟﺮتﻫا،
اﺧتالط ،نﺸانهﻫاي رانش تصادفﻲ و انتخاب طبیعﻲ
است ( .)McTavish & Hillis, 2014در ژنتیک
ﺟمعیت ،مﺸخص بودن ساﺧتار ﺟمعیتﻲ ،مﻲتواند
بﺮاي ردیابﻲ تاریخچه ﺟمعیت تحت بﺮرسﻲ استفاده
شود ( Cavalli-Sforza & Feldma, 2003; Lin et al.,

1. Single nucleotide polymorphism

 .)2010; McTavish & Hillis, 2014در ژنتیک
پزشکﻲ ،شناسایﻲ زیﺮ ساﺧتارﻫا و اﺧتصاص دادن افﺮاد
به زیﺮﺟمعیتﻫا ،مﺮحلة مﻬم در انجام بﺮرسﻲﻫاي
ارتباطﻲ بﺮاي مﺸخص کﺮدن پایة ژنتیکﻲ بیماريﻫاي
پیچیده است ( & Marchini et al., 2004; Ziv
 .)Burchard, 2003گونهﻫایﻲ که پﺮاکندگﻲ ﺟغﺮافیایﻲ
شایانمالحظهاي میان

دارند ،اغلب تنوع ژنتیکﻲ
ﺟمعیتﻫا نﺸان مﻲدﻫند .بﺮآورد زمان و گستﺮة
واگﺮایﻲ 2و ﺟﺮیان ژنﻲ میان چنین ﺟمعیتﻫایﻲ بﺮاي
فﻬم ساﺧتار ژنتیکﻲ و تفاوت در ژنﮕان افﺮاد مﻬم است
( .)Epps et al., 2013بهطورکلﻲ دادهﻫاي ژنوتیپﻲ با
تﺮاکم باال ،امکان تقسیمبندي دقیقتﺮي از تنوع
ژنتیکﻲ گونة به نژادﻫاي متمایز را مﻲدﻫد .در
بﺮرسﻲﻫاي ارتباطﻲ در سطح ژنﮕان ()GWAS
مﺸخص کﺮدن تفاوت بین گﺮوهﻫاي  case-controlو
افﺮادي که در موقعیتﻫاي ﺟغﺮافیایﻲ مختلف ﻫستند
یا در آزمایﺸﮕاهﻫاي مختلف تعیین ژنوتیپ شدهاند
امﺮي ضﺮوري است ( Liu et al., 2013; Price et al.,
 .)2010اگﺮ این تفاوتﻫا کم ﻫستند ،این گﺮوهﻫا
مﻲتوانند بﺮاي به دست آوردن توانمندي بیﺸتﺮي
ادغام شوند (.)Liu et al., 2013
یادگیری ماشین
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روشﻫاي شناسایﻲ ساﺧتار ﺟمعیت ﻫﺮکدام وابسته به
فﺮضیهﻫایﻲ بوده و محدودیتﻫایﻲ دارند ،مانند روشﻫاي
مبتنﻲ بﺮ مدل ازﺟمله  Structureو  Admixtureکه
فﺮاسنجهﻫاي مدل و متکﻲ به

نیازمند توزیع پیﺸین بﺮاي
اطالعات انساب ﻫستند و بهطورمعمول فﺮض تعادل
ﻫاردي واینبﺮگ را بﺮاي ﺟامعه مدنظﺮ مﻲگیﺮند
(.)Alexander et al., 2009; Gao & Starmer, 2007
ﻫمچنین روشﻫاي مبتنﻲ بﺮ مدل محاسبهﻫاي بسیار
گستﺮدهاي دارند و در عمل کاربﺮد آن بﺮاي شمار زیادي
نﺸانﮕﺮ غیﺮممکن مﻲشود ( .)Ma & Amos, 2010در
بﺮرسﻲ ساﺧتار ﺟمعیتﻲ در ﺟوامع با اﺧتالط ﺟمعیتﻲ
7
زیاد با روشﻫاي تجزیهوتحلیل مؤلفهﻫاي اصلﻲ ()PCA
 .2واگﺮایﻲ اشاره به ﺟدا شدن دو نژاد از ﻫم دارد.
3. Machine learning
4.Principal Component Analysis
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و  ،STRUCTUREبیان شد که ﻫﺮ دو روش بﺮاي کاربﺮد
روي دادهﻫاي بزرگ مناسب نیستند ( Limpiti et al.,
 .)2011روشﻫاي با نظارت ،ابزار مناسبتﺮي بﺮاي تعیین
تفاوت بین ﺟمعیتﻫا ﻫستند .این روشﻫا بﺮاي
دستهبندي ﺟمعیتﻫا استفاده مﻲشوند و مﻲتوانند
تفاوت بین دو ﺟمعیت که در مناطق مختلف ﻫستند را
بهﺧوبﻲ تﺸخیص دﻫند درحالﻲکه روشﻲ مانند PCA
چنین توانایﻲ را ندارد ( .)Bridges et al., 2011ﻫمچنین
پیﺸنﻬاد شده است که این روش ﻫنﮕامﻲکه افﺮاد به
ﺟمعیتﻫاي از پیش تعﺮیفشده دستهبندي مﻲشوند ،در
کنتﺮل کیفیت بﺮاي بﺮرسﻲﻫاي  ،5GWASروش بﻬتﺮي
باشد ( .)Bridges et al., 2011یادگیﺮي ماشینﻲ یکﻲ از
شاﺧهﻫاي گستﺮده و پﺮکاربﺮد ﻫوش مصنوعﻲ است.
روشﻫاي یادگیﺮي ماشینﻲ با استفاده از اطالعات
مجموعة آموزشﻲ یا یادگیﺮي ،پیشبینﻲﻫاي آینده را بﺮ
پایة الﮕو یا قواعد یاد گﺮفتهشده انجام مﻲدﻫند .مسئلة
دستهبندي 2یکﻲ از مسائل اصلﻲ مطﺮحشده در یادگیﺮي
ماشینﻲ است و بسیاري از مسائل را مﻲتوان بهصورت
یک مسئلة دستهبندي مطﺮح کﺮده و حل کﺮد
( .)Larrañaga et al., 2006; Vapnik, 1998از سوي
دیﮕﺮ در یادگیﺮي ماشینﻲ نیز روشﻫاي مختلفﻲ بﺮاي
حل مسئلة دستهبندي صورت گﺮفته است .یکﻲ از
ﻫماکنون بهصورت گستﺮده بﺮاي مسئلة
روشﻫایﻲ که 
دستهبندي استفاده مﻲشود ،روش ماشین بﺮدار پﺸتیبان
( 9)SVMاست ( .)Guinand et al., 2002بهطورکلﻲ
روشﻫاي یادگیﺮي ماشینﻲ بﺮاي مﺸکل دستهبندي
ژنتیکﻲ استفاده مﻲشوند .چنین روشﻫایﻲ از
الﮕوریتمﻫاي ﺧودکار بﺮاي تقلید قابلیتﻫاي یادگیﺮي از
مغز حیوانات استفاده مﻲکنند .آنﻫا در تجزیة دادهﻫاي
پیچیده در بسیاري از رشتهﻫاي علمﻲ بسیار سودمند
بودهاند (.)Bridges et al., 2011
الگوریتم SVM

الﮕوریتم  SVMیا ماشین بﺮدار پﺸتیبانﻲ یکﻲ از
روشﻫاي یادگیﺮي با نظارت است که از آن بﺮاي
1. Genome Wide Association Study
2. Classification
3. Support Vector Machine
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طبقهبندي و رگﺮسیون استفاده مﻲکنند (
 .)Vapnik, 1995این روش بﺮ پایة این فﺮض عمل
مﻲکند که ﻫیچگونه اطالعﻲ از چﮕونﮕﻲ توزیع مجموع
دادهﻫا وﺟود ندارد ( Steinwart & Christmann
 .)2008ﻫدف این الﮕوریتم تﺸخیص و متمایز کﺮدن
الﮕوﻫاي پیچیده در دادهﻫا و دستهبندي آنﻫا است
( .)Hastie et al., 2005درصورتﻲکه دادهﻫا بهصورت
ﺧطﻲ (طوريکه با یک یا چند ﺧط بتوان فاصلهاي
بین دادهﻫا ایجاد کﺮد) ﺟداپذیﺮ باشند ،ابﺮ صفحهاي با
بیﺸتﺮین حاشیه را به دست مﻲآورد تا دستهﻫا را ﺟدا
کنند و در مواردي که دادهﻫا بهصورت ﺧطﻲ ﺟداپذیﺮ
نباشند دادهﻫا را به فضاي با ابعاد بیﺸتﺮ نﮕاشت
مﻲکند تا در فضاي ﺟدید بهصورت ﺧطﻲ از ﻫم
ﺟداسازي شود ( .)Vapnik & Vapnik, 1998از
ویژگﻲﻫاي مﻬم  SVMطبقهبندي دادهﻫا بﺮ پایة
کمینهسازي ﺧطاي ساﺧتاري یا ﻫمان ﺧطاي آزمایش

است ( .)Hsu et al., 2003اغلب طبقهبنديﻫاي دیﮕﺮ
بﺮ پایة کمینهسازي ﺧطاي تجﺮبﻲ یا ﻫمان ﺧطاي
آموزش عمل مﻲکنند ( Boser et al., 1992; Hsu et
 .)al., 2003در این پژوﻫش بﺮاي بﺮرسﻲ ساﺧتار
ﺟمعیت گاومیشﻫاي بومﺟور آذري و شمالﻲ ،روش
 SVMاﺟﺮا شد .ما انتظار داریم این روش به علت
استفاده از اطالعات اولیه ،ﺟداسازي بﻬتﺮي با درستﻲ
باال نﺸان دﻫد .ﻫدف این پژوﻫش دانستن این است که
ﺟورﻫا و افﺮاد دو
آیا افﺮاد مناطق مختلف درون بوم 
بومﺟور مناطق مختلف بﺮ پایة ساﺧتار ژنتیکﻲشان
قابل ﺟداسازي ﻫستند و روش  SVMبا چه درستﻲ
مﻲتواند ﺟمعیتﻫا را از ﻫم ﺟداسازي کند.
& Cortes

مواد و روشها
نمونههای حیوانی و تعیین ژنوتیپ

نمونهﻫا از گلهﻫایﻲ که تحت نظام ثبت شجﺮه و
رکوردگیﺮي مﺮکز اصالحنژاد قﺮارگﺮفته بودند گﺮدآوري
عاملﻫایﻲ که در انتخاب حیوانات موردتوﺟه بود

شد.
ازﺟمله انتخاب حیوانات غیﺮ ﺧویﺸاوند و انتخاب
حیوانات از مناطق مختلف استانﻫا بود .نمونهبﺮداري از
استانﻫاي آذربایجان غﺮبﻲ (از سه شﻬﺮ) ،آذربایجان
شﺮقﻲ (از پنج شﻬﺮ) ،اردبیل (از دو شﻬﺮ) و گیالن (از
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ﻫفت شﻬﺮ) انجام گﺮفت .در کل  202نمونه به تﺮتیب
 17 ،01 ،02و  49نمونه از استانﻫاي آذربایجان
غﺮبﻲ ،اردبیل ،آذربایجان شﺮقﻲ و گیالن گﺮدآوري شد
(شکل .)5استخﺮاج  DNAژنﮕانﻲ از ریﺸة مو و ﺧون
با روش بﻬینة نمکﻲ انجام شد .نمونهﻫا بﺮاي انجام
مﺮاحل بعدي توالﻲیابﻲ به آزمایﺸﮕاه ژنﮕانﻲ (ژنومیک)

مﺮکز تحقیقات پادانو ()Parco Tecnologico Padano
کﺸور ایتالیا منتقل شدند .نمونهﻫا با استفاده از
تﺮاشهﻫاي Array Axiom® Buffalo Genotyping 90K

مﺮبوط به شﺮکت افﻲمتﺮیکس تعیین ژنوتیپ شدند.
این آرایهﻫا امکان تعین ژنوتیپ بیش از  21ﻫزار
ﺟایﮕاه نﺸانﮕﺮي  SNPرا فﺮاﻫم مﻲآورند.

شکل .5توزیع ﺟغﺮافیایﻲ نمونهگیﺮيﻫاي انجامشده از مناطق مختلف
Figure1.The geographical distribution of samples taken from different areas

دستآمده از تعیین

مراحل پاالیش دادههای 
به
تجزیههای نهایی

ژنوتیپ برای انجام

بﺮاي اطمینان از کیفیت دادهﻫاي ناشﻲ از تعیین
تجزیهﻫاي نﻬایﻲ مﺮاحل مختلف پاالیش

ژنوتیپ ،در
(فیلتﺮاسیون) روي دادهﻫاي اولیه با استفاده از نﺮمافزار
 ،Plinkاعمال شد و حیوانات با بیش از  1درصد
تجزیهﻫاي بعدي کنار گذاشته

ژنوتیپ ازدسترفته از
شدند .به دلیل اینکه نمونهﻫایﻲ که کیفیت باالیﻲ
ندارند ،احتمال بیﺸتﺮي دارد که با دادهﻫاي گمشده
ﻫمﺮاه باشند و ﺧطاي ژنوتیپ در آنﻫا باال رود
( .)Barendse et al., 2009دو عامل کمتﺮین فﺮاوانﻲ
ﻫمﺮدیف ژنﻲ ( 5)MAFو درصدي از نمونهﻫا که بﺮاي
آن نﺸانﮕﺮ تعیین ژنوتیپ شدهاند ( )Call rateبﺮاي ﻫﺮ
 SNPمحاسبه وSNPﻫا بﺮاي حیوانات داراي Call rate
و  MAFبه تﺮتیب کمتﺮ از  31درصد و  5درصد حذف
باقﻲمانده ،آنﻫایﻲ که
شدند .درنﻬایت بﺮاي SNPﻫاي 
1. Minor Allele Frequency

تعادل ﻫاردي-واینبﺮگ نداشتند ،بهعنوان معیاري از
ﺧطاي تعیین ژنوتیپ ( )Teo et al., 2007کنار
گذاشته شدند .بﺮاي به دست آوردن سطح معنﻲداري
در این آزمون از تصحیح بنفﺮونﻲ ( )β=α/nاستفاده
شد .بنابﺮاین پس از تعیین ژنوتیپ ،عمل غﺮبالﮕﺮي
روي SNPﻫا انجام وSNPﻫاي داراي اطالعات وارد
تجزیهوتحلیل شدند .در این بﺮرسﻲ کنتﺮل

مﺮحلة
کیفیت اولیه روي دادهﻫا توسط شﺮکت پادانو انجام
شد که پس از کنتﺮل کیفیت اولیه ،چﻬار نمونه در
ﺟﺮیان تعیین ژنوتیپ (دو نمونه از استان اردبیل و دو
نمونه از استان گیالن) با بیش از  1درصد ژنوتیپ
گمشده حذف شدند SNP 2211 .بهدلیل  MAFکمتﺮ
از  5درصد SNP 990 ،به دلیل نبود تعادل ﻫاردي-
واینبﺮگ در سطح  1درصد و  SNP 53به ﺧاطﺮ
موقعیت ناشناﺧته حذف شدند .درنﻬایت  212حیوان
با  ،SNP 07412مﺮاحل کنتﺮل کیفیت را با
 MAF>0.01و  call rate>0.99گذراندند و ﻫمة

عزیزي و ﻫمکاران :گﺮوهبندي ژنتیکﻲ گاومیشﻫاي بومﻲ آذري و شمالﻲ با ...

SNPﻫاي باقﻲمانده در سطح 1درصد در تعادل
ﻫاردي -واینبﺮگ بودند.
محاسبۀ  Fstبا استفاده از روش ویر و کوکرهام و
ترسیم Neighbor-joining

شاﺧص ثابت  ،Fstتفاوت ژنتیکﻲ بین زیﺮﺟمعیتﻫا را
بﺮ پایة نﺸانﮕﺮﻫاي چند شکل اندازهگیﺮي مﻲکند که
نخستین بار توسط رایت توصیف شد (.)Wright, 1949
و نقﺸﻲ مﻬمﻲ در بﺮرسﻲﻫاي ژنتیکﻲ تکاملﻲ دارد و
بهصورت زیﺮ محاسبه مﻲشود.
H  HS
FST  T
HT
که  HTناﺧالصﻲ (ﻫتﺮوزیﮕوسیتﻲ) مورد انتظار
بﺮاي کل ﺟمعیت است و چنین محاسبه مﻲشود.

) H T  1   (p2  q 2

و  HSناﺧالصﻲ مورد انتظار در زیﺮﺟمعیتﻫا است،
که چنین محاسبه مﻲشود.
 ni

n

expi

H

N Total

i 1

HS 

ﻫمﺮدیفﻫاي ژنﻲ  A1و

که  pو  qفﺮاوانﻲ
زیﺮﺟمعیتﻫاي  iاست.

کل ﺟمعیت و  niاندازة نمونة
دامنة  Fstاز صفﺮ (بدون تفاوت) تا یک (تفاوت کامل،
که ﺟمعیتﻫا بﺮاي ﻫمﺮدیفﻫاي ژنﻲ مختلف ثابت
مﻲشوند) است .در عمل مقادیﺮ  2تا  2/21بﺮاي FST
نﺸاندﻫندة تمایز کم ،مقادیﺮ  2/21تا 2/51

نﺸاندﻫندة تمایز متوسط و بیﺸتﺮ از  2/51تمایز باال

را نﺸان مﻲدﻫد (.)Wright, 1969
5
روش درﺧت اتصال ﻫمسایﮕﻲ ( )NJروش
ﺧوشهبندي بﺮ پایة فاصلة ژنتیکﻲ است که توسط
 (1987) Saitou & Neiارائه شد .الﮕوریتم  NJبا یک
ساﺧتار شبیه تنة درﺧت آغاز مﻲشود و مجاورین
درست (شاﺧهﻫایﻲ که ازلحاظ فاصله نزدیکتﺮند) را با
کمینه کﺮدن مجموع طول ﻫمة شاﺧهﻫا مﻲیابد .از این
الﮕوریتم بﺮاي رسم درﺧتوارة تبارزایﻲ (فیلوژنیک) بﺮ
مبناي فاصل هﻫاي بین افﺮاد توسط نﺮمافزار  Rاستفاده
شد.

229

وتحلیلهای آماری

تجزیه
آمادهسازی دادهها

بﺮاي گستﺮش یک مدل ماشین بﺮدار پﺸتیبان ،دادهﻫا
به دو دستة آموزش و آزمایش تقسیمبندي مﻲشوند.
مدل موردنظﺮ توسط دادهﻫاي مجموعة آموزش،
آموزش داده مﻲشود و کارایﻲ مدل در پیشبینﻲ
کمیت موردنظﺮ به کمک دادهﻫایﻲ که در طول
آموزش مدل توسط مدل تجﺮبه نﺸدهاند (مجموعه
دادهﻫاي آزمایش) ،بﺮرسﻲ مﻲشود ()Kohavi, 1995
.یک روش آمادهسازي مجموعة دادهﻫا ،تقسیم کل
نمونهﻫا به دو دستة آموزش و آزمایش بهصورت
تصادفﻲ است .راﻫکار دیﮕﺮي که بﺮاي آمادهسازي
دادهﻫا وﺟود دارد استفاده از روش اعتبارسنجﻲ  kباره
است .در این روش کل دادهﻫا به  Kدستة نزدیک به
ﻫماندازه تقسیم مﻲشوند (K-1) .دسته بﺮاي آموزش
مدل و دستة باقﻲمانده بﺮاي آزمایش مدل به کار
مﻲرود .بهاینتﺮتیب ،به شمار  Kمﺮتبة مدل آموزش و
آزمایش مﻲشود .سودمندي این روش این است که
سﺮانجام ﻫمة نمونهﻫاي موﺟود در ﻫﺮ دو فﺮآیند
آموزش و آزمایش شﺮکت مﻲکنند.

A2

1. Neighbor-joining

انتخاب فراسنجه
ϒ

روش  SVMبا پکیج  e1071اﺟﺮا مﻲشود که مقادیﺮ
و  Cبﺮاي گستﺮش مدل  SVMبا تابع )(  tuneکه ده
بار اعتبارسنجﻲ انجام مﻲدﻫد ،تنظیم مﻲشود .انواع
توابع کﺮنل در این تحقیق اﺟﺮا شد .در مﺮحلة اول
افﺮاد سه استان از بومﺟور آذري با افﺮاد منطقة بومﺟور
گیالنﻲ بهعنوان چﻬار کالس در نظﺮ گﺮفتهشده و
تجزیه مﻲشوند و در مﺮحلة بعد استانﻫاي بومﺟور
آذري باﻫم ادغام مﻲشوند و با بومﺟور گیالنﻲ بهعنوان
دو کالس در نظﺮ گﺮفتهشده و تجزیه مﻲشوند.
ارزیابی اعتبار مدل

بﺮاي ارزیابﻲ روش موردنظﺮ در این تحقیق ،از
معیارﻫاي ارزیابﻲ ﻫمچون ماتﺮیس اﺧتالط و منحنﻲ
راک بﺮاي اطمینان از درستﻲ روش  SVMاستفاده
مﻲشود ( .)Stehman, 1997; Swets, 1988در مورد
گﺮوهبندي با توﺟه به شمار افﺮادي که در گﺮوه درستﻲ
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قﺮار مﻲگیﺮند درستﻲ به دست مﻲآید و ﻫﺮچقدر این
عدد بزرگتﺮ باشد درستﻲ بیﺸتﺮ و گﺮوهبندي درستﻲ
صورت گﺮفته است .به عبارتﻲ افﺮادي که در گﺮوهﻫاي
نادرست قﺮار مﻲگیﺮند بهعنوان ﺧطاي گﺮوهبندي در
5
نظﺮ گﺮفته مﻲشوند و میزان ﺧطاي گﺮوهبندي
معیاري بﺮاي ارزیابﻲ اعتبار مدل است.
ماتریس اختالط

ارزیابﻲ نتایج طبقهبندي یکﻲ از مﺮاحل مﻬم پس از ﻫﺮ
فﺮآیند طبقهبندي است .یکﻲ از روشﻫاي متداول
ارزیابﻲ طبقهبندي ،استفاده از مجموعة نمونهﻫاي
آزمون و تﺸکیل ماتﺮیس ﺧطا است (ﺟدول .)5این
ماتﺮیس چﮕونﮕﻲ عملکﺮد الﮕوریتم دستهبندي را با
توﺟه به مجموعة دادة ورودي به ﺟداسازي انواع
دستهﻫاي مسئله دستهبندي ،نمایش مﻲدﻫد .منفﻲ
اشتباه ( ،)FNشمار رکوردﻫایﻲ است که دستة واقعﻲ
آنﻫا مثبت بوده و الﮕوریتم دستهبندي دستة آنﻫا را
بهاشتباه منفﻲ تﺸخیص داده است .منفﻲ صحیح
( ،)TNشمار رکوردﻫایﻲ است که دستة واقعﻲ آنﻫا
منفﻲ بوده و الﮕوریتم دستهبندي نیز دستة آنﻫا را
بهدرستﻲ منفﻲ تﺸخیص داده است .مثبت صحیح
( ،)TPشمار رکوردﻫایﻲ است که دستة واقعﻲ آنﻫا
مثبت بوده و الﮕوریتم دستهبندي نیز دستة آنﻫا را
بهدرستﻲ مثبت تﺸخیص داده است .منفﻲ اشتباه
( ،)FPشمار رکوردﻫایﻲ است که دستة واقعﻲ آنﻫا
منفﻲ بوده و الﮕوریتم دستهبندي دستة آنﻫا را
بهاشتباه مثبت تﺸخیص داده است.
ﺟدول  .5ماتﺮیس اﺧتالط
Table1. Confusion Matrix
Predicted Negative
TN3
FP5

Predicted Positive
FN2
TP4

True Negative
True Positive

1. Classification error rate
2. False Negative
3. True Negative
4. True Positive
5. False Positive

مﻬمتﺮین معیار بﺮاي تعیین کارایﻲ یک الﮕوریتم
دستهبندي دقت یا میزان دستهبندي 0است که این
دستهبند را محاسبه مﻲکند.

معیار دقت کل یک
درواقع این معیار مﺸﻬورتﺮین و عمومﻲتﺮین معیار
محاسبة کارایﻲ الﮕوریتمﻫاي دستهبندي است که
نﺸان مﻲدﻫد ،دستهبند طﺮاحﻲشده چند درصد از کل
مجموعه رکوردﻫاي آزمایﺸﻲ را بهدرستﻲ دستهبندي
کﺮده است .اطالعاتﻲ که از این ﺟدول بهدست مﻲآید
شامل موارد زیﺮ است:
TP
TP  FN
FP
Fall  out  FPR 
FP  TN

()5

Sensitivit y  TPR 

()2

TN
FP  TN

() 9

Specificit y 

TP  TN
TP  TN  FP  FN

()7

Accuracy 

دقت ،نسبت کل شمار پیشبینﻲﻫاي درست را
نﺸان مﻲدﻫد .حساسیت یا  Sensivityنسبت موارد
مثبتﻲ است که بهدرستﻲ شناسایﻲ شده است و
ویژگﻲ یا  Specificityنسبت موارد منفﻲ است که
بهطور درست دستهبنديشدهاند .نﺮخ مثبت اشتباه یا
 ،FPRنسبت موارد منفﻲ است که بهطور نادرستﻲ
دستهبندي شده است.
منحنی ROC

4

یکﻲ از روشﻫاي مناسب بﺮاي ارزیابﻲ نتایج
دستآمده از یک طبقهبنديکننده و ارزیابﻲ میزان
به 

قابلیت آن در شناسایﻲ طبقة موردنظﺮ استفاده از
منحنﻲ عملیاتﻲ دریافتکننده بهمنظور بﺮرسﻲ
حساسیت روش است .منظور از حساسیت ،ارتباط بین
یاﺧتهﻫاي درست طبقهبنديشده و موارد

میزان
نادرست است .ﻫﺮچه میزان انحﺮاف از ﺧط مبنا بﺮاي
یک بیﺸتﺮ باشد ،کارایﻲ طبقهبندي  ROCدر شناسایﻲ
آن طبقه بیﺸتﺮ است .افزون بﺮ بﺮرسﻲ روند نمودار
طبقة موردنظﺮ ،سطح زیﺮ آن نمودار نیز محاسبه
مﻲشود .این گستﺮه بیانﮕﺮ احتمال این است که یک
6. Classification Accuracy – Rate
7. Receiver Operating Characteristic

عزیزي و ﻫمکاران :گﺮوهبندي ژنتیکﻲ گاومیشﻫاي بومﻲ آذري و شمالﻲ با ...

یاﺧتة انتخابشده بهطور تصادفﻲ ،صحیح طبقهبندي
مﻲشود و ﻫﺮچه بیﺸتﺮ باشد ،قابلیت اطمینان روش
یادشده را نﺸان مﻲدﻫد ( Hand, 2009; Swets,
 .)1988این منحنﻲ درواقع تغییﺮپذیﺮي  TPRدر بﺮابﺮ
 FPRاست .بﺮاي رسم این منحنﻲ از پکیج pROCR
استفاده شد.
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آغاز  SNP 53به دلیل موقعیت ناشناﺧته حذف شدند
و در مﺮاحل مختلف کنتﺮل کیفیت روي SNPﻫاي
باقﻲماندة  SNP 4با  MAFکمتﺮ از  5درصد حذف

شدند و  SNP 1ﻫم به دلیل انحﺮاف از تعادل ﻫاردي-
تجزیهﻫاي نﻬایﻲ حذف شدند و درمجموع

واینبﺮگ از
 212حیوان از چﻬار استان مختلف از دو بومﺟور با
 SNP 07453وارد مﺮحلة تجزیة نﻬایﻲ شدند.

نتایج و بحث
نتایج کنترل کیفیت

تجزیۀ آماری

در این بﺮرسﻲ کنتﺮل کیفیت اولیه روي دادهﻫا توسط
شﺮکت پادانو انجام گﺮفته بود که اطالعات مﺮبوط به
کنتﺮل کیفیت این شﺮکت در قسمت اطالعات تکمیلﻲ
ارائه شده است .کنتﺮل کیفیت را روي SNP07412
بهدستآمده از کنتﺮل کیفیت اولیه اﺟﺮا شد که در

تفاوت ژنتیکی میان نواحی جغرافیایی

بﺮاي ارزیابﻲ تفاوت ژنتیکﻲ میان نواحﻲ مختلف دو
بومﺟور ،درﺧت اتصال ﻫمسایه ( )NJرسم شد
(شکلﻫاي  2و  )9و ( Fstﺟدول )2بین ﻫﺮ ﺟفت از
زیﺮ ﺟمعیتﻫا محاسبه شد.

ﺟدول .2فاصلة  Fstمیان ﺟمعیتﻫاي چﻬار استان از دو بومﺟور
Table 2. Fst distance between populations of 4 provinces from the two ecotypes
)FAM2 (Guilan
)FAM3 (Ardabil
)FAM4 (East Azarbaijan
FAM1
0.008317581
0.009894526
0.005687029
FAM2
0.010025664
0.006982461
FAM3
0.008061572

دستآمده نﺸان مﻲدﻫد که حیوانات
به 
نتایج 
استانﻫاي مختلف تفاوت ژنتیکﻲ کمﻲ داشتند و
دراینبین تفاوت ژنتیکﻲ گاومیشﻫاي استان اردبیل با
گاومیشﻫاي استان گیالن نسبت به استانﻫاي دیﮕﺮ
بیﺸتﺮ و  Fst = 2/25به دست آمد.

درﺧتوارة اتصال ﻫمسایﮕﻲ یا پیوند ﻫمجواري که
بﺮحسب فاصلة ژنتیکﻲ شاﺧص ثابت  Fstرسم شد فاصلة
گاومیشﻫاي چﻬار استان و شﻬﺮﻫاي چﻬار استان را نﺸان
مﻲدﻫد که ﺟمعیت این استانﻫا ازلحاظ ژنتیکﻲ به ﻫم
نزدیک بوده و تفاوت ژنتیکﻲ کمﻲ دارند.

شکل .2درﺧتوارة ژنتیکﻲ ) Neighbor-Joining (NJبﺮحسب فاصلة ژنتیکﻲ ( )Fstﺟمعیتﻫاي استانﻫا
)(FAM1=West Azarbaijan, FAM2= Guilan, FAM3=Ardabil & FAM4=East Azarbaijan
Figure 2. Neighbor-Joining (NJ) based on FST of different provinces
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شکل .9درﺧتوارة ژنتیکﻲ ) Neighbor-Joining (NJبﺮحسب فاصلة ژنتیکﻲ ( )Fstشﻬﺮﻫاي مختلف استانﻫا ( f13 ،f3،f2 ،f1و f14

مﺮبوط به شﻬﺮﻫاي استان گیالن f4 ،و  f5مﺮبوط به شﻬﺮﻫاي استان اردبیل f12،f11 ،f9 ،و  f15مﺮبوط به شﻬﺮﻫاي استان
آذربایجان غﺮبﻲ و  f8،f7،f6و  f10مﺮبوط به شﻬﺮستانﻫاي استان آذربایجان شﺮقﻲ است.
Figure 3. Neighbor-Joining(NJ) based on FST of different cities from provinces(f1,f2,f3,f13&f14 cites of guilan,
f4&f5 cities of Ardabil, f9,f11,f11,f12&f15 cites of West Azarbayjan, f6,f7,f8&f10 cites of East Azarbayjan).

درﺧتوارة اتصال شﻬﺮستانﻫاي مختلف از چﻬار
استان در شکل  9ارائه شده است که شﻬﺮﻫاي مختلف
از چﻬار استان نیز تفاوت ژنتیکﻲ کمﻲ نﺸان مﻲدﻫند
ولﻲ بﺮﺧالف ﺧود چﻬار استان که بهﺧوبﻲ از ﻫم
مﻲتوان ﺟداسازي کﺮد در اینجا این ﺟداسازي
بهراحتﻲ انجام نمﻲشود.

دستآمده با دادهﻫاي آموزشﻲ و آزمایﺸﻲ با دادهﻫاي
به 

آموزشﻲ از ده تا  522بهصورت نمودار زیﺮ است که
بﻬتﺮین مقدار دادة آموزشﻲ ( )22:22با درستﻲ نزدیک
 35درصد بود (شکل  )7که با این درستﻲ افﺮاد مناطق
مختلف قابل ﺟداسازي ﻫستند .نتایج ناشﻲ از
اعتبارسنجﻲ با  k=10نیز درستﻲ  32نﺸان داد.

نتایج مدل آماری حاصل از تجزیه با الگوریتم SVM

با توﺟه به اینکه درروش  SVMدو فﺮاسنجة گاما و
فﺮاسنجهﻫاي

بایستﻲ تنظیم شوند ،بﻬتﺮین عملکﺮد
گاما و  Cبا تابع )( tuningدر بﺮنامة  Rبا انجام ده بار
اعتبارسنجﻲ به دست آمد و انواع کﺮنلﻫاي این روش
ازﺟمله کﺮنلﻫاي ﺧطﻲ و شعاعﻲ و حلقهاي بﺮاي مدل
 SVMبﺮرسﻲ شد که درنﻬایت درستﻲ بهدستآمده از
انواع کﺮنلﻫا نزدیک به ﻫم بود و تفاوت معنﻲداري
نداشتند.
C

تجزیۀ چهار استان از دو بومجور

در این مﺮحله از تجزیة چﻬار استان از دو بومﺟور
بهعنوان چﻬار کالس در تجزیه وارد شدند و نتایج

شکل  .7نتایج درستﻲ گﺮوهبندي بﺮاي نسبتﻫاي مختلف
دادهﻫاي آموزشﻲ و آزمایﺸﻲ
Figure 4. The results of classification accuracy for
different ratios of training and test data

منحنﻲ راک نیز که معیاري دیﮕﺮ بﺮاي ارزیابﻲ مدل
موردنظﺮ است سطح زیﺮ منحنﻲ ،درستﻲ
بنديکننده را بﺮاي دستهبندي درست تا 32
کالسه 

عزیزي و ﻫمکاران :گﺮوهبندي ژنتیکﻲ گاومیشﻫاي بومﻲ آذري و شمالﻲ با ...

درصد تأیید کﺮد (شکل  .)1افزون بﺮ منحنﻲ راک،
شاﺧصﻫاي دقت و درستﻲ نیز محاسبه شدند که نتایج
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محاسبة این شاﺧصﻫا و مؤلفهﻫاي مﺮبوط به آنﻫا در
ﺟدول  9ارائه شده است.

ﺟدول  .9ﺧالصة نتایج بهدستآمده از محاسبة شاﺧصﻫاي منحنﻲ  ،ROCدرستﻲ کلﻲ و ضﺮیب کاپا در طبقهبنديکنندة SVM
Table 3. Summary results of the index curve ROC, overall accuracy and kappa coefficient in SVM classifier
)F4 (East Azarbaijan
1.0000
0.9375
0.9091
1.0000
0.9688

)F2 (Guilan
1.0000
0.9565
0.7500
1.0000
0.9783

)F3 (Ardabil
0.7143
1.0000
1.0000
0.9048
0.8571

)F1 (West Azarbaijan
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.9231
0.8923
0.9762

Index
Sensitivity
Specificity
PosPred Value
Neg Pred Value
Balanced Accuracy
Accuracy
Kappa
AUC

بنديکنندة  SVMبﺮاي چﻬار استان مختلف
شکل .1منحنﻲ راک طبقه 
Figure 5. ROC curve of SVM classifier for 4 different provinces

ﻫﺮکدام از موارد یادشده در ﺟدول که از ماتﺮیس
مﻲآیند بهنوعﻲ دقت روش موردنظﺮ
اﺧتالط به دست 
را نﺸان مﻲدﻫند .در شکل  1نیز با توﺟه به سیﺮ
صعودي منحنﻲ مﻲتوان از عملکﺮد باالي سامانة
تﺸخیصﻲ با مجموعه دادة آزمون و حتﻲ ﻫﺮ مجموعه
دادة ﺟدید دیﮕﺮي اطمینان به دست آورد .این روش
با توﺟه به پیشبینﻲﻫایﻲ که انجام مﻲدﻫد ،احتمال
اﺧتصاص یافتن ﻫﺮ فﺮد به کالس مﺮبوط به ﺧود را با
درستﻲ  32درصد مﻲدﻫد.
تجزیۀ دو بومجور بهعنوان دو کالس جداگانه

در مﺮحلة بعدي ،دادهﻫاي سه منطقه از بومﺟور آذري،
یک کالس در نظﺮ گﺮفته شد و با بومﺟور گیالنﻲ
بهعنوان کالس دیﮕﺮ تجزیه شد .نتایج بهدستآمده از
تجزیة مدل  SVMبا دادهﻫاي آموزشﻲ  22به 22
نﺸاندﻫندة درستﻲ 37درصد بود و نتایج اعتبارسنجﻲ
با  K=10درستﻲ  30درصد نﺸان داد که گویاي این

موضوع است که ﻫنﮕامﻲ افﺮاد مناطق نزدیک به ﻫم در
یک کالس در نظﺮ گﺮفته مﻲشوند ﺟداسازي آسانتﺮ و
با درستﻲ باالیﻲ انجام مﻲشود .منحنﻲ راک نیز
تأییدي بﺮ این نتیجهگیﺮي بود که سطح زیﺮ منحنﻲ
بﺮابﺮ با  2/32است (شکل .)0
بهدست آوردن ساﺧتار ﺟمعیتﻲ دقیق و ﺟداسازي
افﺮاد و زیﺮﺟمعیتﻫا با درستﻲ باال با روشﻫاي توانمندي
مانند روشﻫاي یادگیﺮي ماشینﻲ ،مﻲتواند در شﺮایط
گوناگون مانند بﺮرسﻲﻫاي ارتباطﻲ و تکاملﻲ و تعیین
بازدارندهﻫاي ژنتیکﻲ سودمند واقع شود .در این تحقیق
روش  SVMتوانست با استفاده از دادهﻫاي ژنوتیپﻲ
ﺟداسازي ﺧوبﻲ از زیﺮﺟمعیتﻫا و دو بومﺟور مختلف را
داشته باشد ،طوريکه فﺮدي با ژنوتیپ مﺸخص را با
استفاده از این روش مﻲتوان تعیین کﺮد که به کدام
بومﺟور و منطقه تعلق دارد .ﻫمچنین درصد اﺧتالط ﻫﺮ
فﺮد به کالسﻫاي مﺮبوطه را با پیشبینﻲﻫایﻲ که انجام
مﻲدﻫد با درستﻲ  30درصد ،مﻲدﻫد .سطح زیﺮ منحنﻲ
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راک  AUCبهعنوان معیار ارزیابﻲ عملکﺮد روش
مورداستفادة عدد باال و  32درصد را نﺸان داد که گویاي

باال بودن میزان قابلیت شناسایﻲ گﺮوهﻫاي موردنظﺮ
توسط روش  SVMاست (ﺟدول .)7

بنديکنندة  SVMبﺮاي دو بومﺟور
طبقه 

شکل  .0منحنﻲ راک
Figure6. ROC curve of SVM classifier for 2 ecotypes

ﺟدول  .7ﺧالصة نتایج بهدستآمده از محاسبة شاﺧصﻫاي
منحنﻲ  ،ROCدرستﻲ کلﻲ و ضﺮیب کاپا در
بنديکنندة SVM
طبقه 

Table 4. Summary results of the index curve ROC,
overall accuracy and kappa coefficient in SVM classifier
)F1 (Azari Ecotype
0.9545
1.0000
1.0000
0.8000
0.9773
0.9615
0.866
0.98

Index
Sensitivity
Specificity
PosPred Value
NegPred Value
Balanced Accuracy
Accuracy
Kappa
AUC

نتایج بهدستآمده از  Fstبهعنوان شاﺧصﻲ از
تفاوت ژنتیکﻲ ،گویاي تفاوت ژنتیکﻲ کم بین ﺟمعیت
ﺟورﻫا بود و روش  SVMبا توﺟه به اطالعات
بوم 
احتمالﻫاي مﺮبوط به ﻫﺮ فﺮد را که با

پیﺸین از افﺮاد،
چه درصد درستﻲ ممکن است به کالس مﺮبوط به
ﺧود تعلق گیﺮند را مﻲدﻫد .الﮕوریتم  SVMبﺮاي
تجزیة ﺟمعیتﻫاي زیستشناﺧتﻲ (بیولوژیکﻲ) با
گﺮوهبندي با نظارت بﺮاي انتساب افﺮاد که توسط
دادهﻫاي توالﻲ مﺸخص شدند ،استفاده شده است .از
سوي دیﮕﺮ با توﺟه به اینکه روشﻫاي با نظارت توانایﻲ
تﺸخیص الﮕوﻫا و انتساب افﺮاد به ﺟمعیت موردنظﺮ را
دارند ( ،)Brown et al., 2000مﻲتوان گفت که روش
 SVMبا احتمالﻫایﻲ که بﺮاي گﺮوهبندي ﻫﺮ فﺮد
مﻲدﻫد ،قابلیتﻲ را بﺮاي کنتﺮل کیفیت دادهﻫا با حذف
افﺮادي که با احتمال پایین گﺮوهبندي مﻲشوند ،فﺮاﻫم

مﻲآورد .در بﺮرسﻲ حساسیت روش با نظارت (شبکة
عصبﻲ و  )SVMدر مقایسة دستهبندي ژنتیکﻲ با
استفاده از روشﻫاي بدون نظارت مانند  PCAروي
ﺟمعیتﻫاي مختلف (دو ﺟمعیت اسکاتلندي و یک
شایانتوﺟﻬﻲ بیﺸتﺮ از PCA

ﺟمعیت بلغاري) ،بهطور
بود ( .)Bridges et al., 2011ﻫمچنین در بﺮرسﻲ روي
بیست رقم انﮕور درستﻲ بهدستآمده از مدلﻫاي
 SVMو  ANNبﺮاي گﺮوهبندي این رقمﻫا حدود
نﺸاندﻫندة قابلیت اطمینان

 24/21درصد بود که
باالي این مدلﻫاي گﺮوهبندي است ( Gutiérrez et al.,
 .)2015در تجزیة تصویﺮ سهبعدي بﺮاي دستهبندي
بیماريﻫاي استخوانﻲ ،ویژگﻲﻫاي ریختشناﺧتﻲ
(مورفولوژیکﻲ) ،ساﺧتاري (توپولوژیکﻲ) و مکانیکﻲ
استخوان از روشﻫاي ﻫوش مصنوعﻲ استفاده شد که
سامانة استنتاج نﺮوفازي ( ،)ANFISماشین بﺮدار
پﺸتیبان ( )SVMو الﮕوریتم ژنتیک استفاده شدند
( .)Akgundogdu et al., 2010روش  SVMبﺮاي
گﺮوهبندي دادهﻫاي بیان ژنﻲ اعمال شده است و
درستﻲ کلﻲ بهدستآمده  42درصد گزارش شد
( .)Brown et al., 2000با توﺟه به این موارد ،این
کالسهبندي

روش مﻲتواند در بﺮرسﻲﻫاي  GWASبﺮاي
ﺟمعیتﻫا و کنتﺮل کیفیت و در کاربﺮدﻫاي ژنتیکﻲ
بهویژه در
ازﺟمله تعیین ﺟمعیتﻫا و زیﺮﺟمعیتﻫا 
ارزیابﻲﻫاي ژنتیکﻲ و ارزیابﻲﻫاي ژنﮕانﻲ بسیار اﻫمیت
دارد.
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...  گﺮوهبندي ژنتیکﻲ گاومیشﻫاي بومﻲ آذري و شمالﻲ با:عزیزي و ﻫمکاران

 پیﺸنﻬاد،روشﻫا با در نظﺮ گﺮفتن زمان محاسبة بﺮنامه
.مﻲشود
سپاسگزاری
از مسئوالن مﺮکز اصالح نژاد و بﻬبود تولیدﻫاي دامﻲ
کﺸور و شﺮکت دانﺸﮕاﻫﻲ و دانشبنیان نواندیش البﺮز
 تﺸکﺮ و،که حمایت مالﻲ این پﺮوژه را بﺮ عﻬده داشتند
.قدردانﻲ مﻲگﺮدد

نتیجهگیری کلی

 مﻲتوانند با، افﺮاد با ژنوتیپ مﺸخص،SVM با روش
 منطقه یا گلهاي که به آن تعلق،درستﻲ باالیﻲ به نژاد
 اﺧتصاص یابند بهطوريکه اگﺮ شماري نمونه با،دارند
ﻫویت مجﻬول داشته باشیم مﻲتوانیم با این روش به
.نژاد یا ﺟمعیتﻲ که به آن تعلق دارند اﺧتصاص دﻫیم
 اﺟﺮاي روشﻫاي دیﮕﺮي از یادگیﺮي،با توﺟه به این امﺮ
ماشینﻲ و انجام مقایسهﻫا و درستﻲ بهدستآمده از این
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ABSTRACT
The purpose of this research was to classify buffaloes from different areas of the two Azari (West and
East Azarbayjan and Ardabil provinces) and North (Guilan province) ecotypes using support vector
machine method. A total of 258 buffalo were sampled and genotyped using the Axiom Buffalo 90K
Genotyping Array at the Parco Technologic Padano lab in Italy. Two metric methods of cross validation
and the area under the receiver operating characteristic (AUC) were used to determine the predictive
performance of support vector machine (SVM) to classify individuals. The results of cross validation and
methods for classifying different regions of the two ecotypes (4 provinces) were 92% and 96%,
respectively that showed despite the difficulty of identifying individuals from provinces close to each
other, support vector machine (SVM) method shows higher accuracy in assigning animals to their herds.
Result of two ecotypes showed accuracy about 96% and 98% which represents the better ability to
separate the two ecotypes. Machine learning method provides predictions for classification of each
individual which can be efficient in quality control and genetic studies.
Keywords: Buffalo, classification, SNPChip 90K, support vector machine.
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