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چکیده
 این مدلها متعلق به کالس.مدلهای حیوانی برای مدلبندی مشاهدههای مربوط به عملکرد حیوان با همبستگی ژنتیکی استفاده میشوند
مدلهای مختلط خطی تعمیمیافته هستند و همبستگی ژنتیکی موجود بین دادهها توسط تأثیر تصادفی با ارزش اصالحی به مدل اضافه
 در این پژوهش رهیافت بیزی تقریبی برای برآورد مؤلفههای. برآورد مؤلفههای واریانس است، از جمله هدفهای این مدلها.میشود
 رکورد مربوط1881  برای این منظور مجموعة داده شبیهسازیشده با.واریانس مدل حیوانی ارائه و با رهیافت بیزی مرسوم مقایسه شد
 جنسیت، کد پدر، کد مادر، این مجموعة داده شامل کد حیوان. مشاهدههای وزن حیوان هنگام تولد است.به حیوان فرضی استفاده شد
. حیوان و سال تولد بهصورت عاملهای تصادفی در نظر گرفته شدند، جنسیت بهعنوان اثر ثابت و اثرهای مادری.و سال تولد است
 رهیافت بیزی تقریبی روی مدل مناسب.چهار مدل با رهیافت بیزی مرسوم برازش و با یک معیار مدلگزینی مدل مناسب انتخاب شد
 ثانیه و128 ) برای رهیافت بیزی مرسوم حدودIntel Core i7, 4GB, 2.7 GHz(  زمان محاسبات با رایانه به ویژگیهای.پیادهسازی شد
 برای بررسی نکویی برازش معیار ریشة میانگین توان دوم خطای نسبی. ثانیه به طول انجامید18 با رهیافت بیزی تقریبی کمتر از
 برای بررسی تفاوت نداشتن. برای رهیافت بیزی مرسوم و بیزی تقریبی به دست آمد8/1133  و8/1128 محاسبه شد که به ترتیب
 به دست آمد و فرضیه8/38 ( استفاده شد که میزان احتمال آزمونT)  آزمون تی،معنیدار بین برازش وزن حیوان توسط دو رهیافت
. پذیرفته شد،صفر برابر بودن میانگین برازش وزن حیوان از دو رهیافت برابرند
. وراثت، مدل حیوانی، ژنتیک افزایشی، رهیافت بیزی تقریبی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Animal models are used to model the observations of animal performance that are genetically dependent.These
models are considered as generalized linear mixed models and the genetic correlation structure of data is considered
through random effects of breeding values. One goal of the mentioned models is to estimate variance components. In
this research, an approximate Bayesian approach presented to estimate variance components in animal model and
compared with the conventional Bayesian approach. A generated data set for hypothetical animal population with
1084 records was used. The observations are the animal's birth weight and the data includes dam ID, sire ID, sex and
birth year. The effect of gender was considered as fixed effect and the effects of dam, animal and year of birth were
used as random effect. Four different models were fitted by the conventional Bayesian approach and the appropriate
model was selected by deviance information criteria. The approximate Bayesian approach was applied on it. Time
consuming with a PC with configuration (Intel Core i7, 4GB, 2.7 GHz) was about 120 second for the conventional
Bayesian approach and little than 10 second for the approximate Bayesian approach. Goodness of fit was computed
by relative root mean squared error of prediction that was respectively 0.1568 and 0.1499 for conventional Bayesian
and the approximate Bayesian approaches. T-test was used to illustrate lack of significant different to fit weight of
animals between two approaches. The null hypothesis was accepted with p-value 0.98 that it shows mean of fitted
animal weights for two approaches are equal.
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مقدمه
مدلهای خطی تعمیمیافته )GLM( 5شامل دامنة
گستردهای از مدلهای آماری هستند که میتوان با
بهکارگیری این مدلها افزون بر مشاهدههای پیوسته،
مشاهدههای گسسته و رستهای را مدلبندی کرد .در
این مدلها با فرض استقالل مشاهدههای بین میانگین
مشاهدهها و متغیرهای کمکی با استفاده از یک تابع
پیوند 2معلوم ،ارتباط برقرار میشود .پیرامون مدلهای
خطی تعمیمیافته )1989( McCullagh & Nelder
بهطور مفصل بررسی کردند .در حالتی که بین
مشاهدههای همبستگی وجود دارد مدلهای مختلط
خطی تعمیمیافته )GLMM( 3که تعمیمی از مدل
خطی تعمیمیافته است ،به کار گرفته میشود.
7
همبستگی موردنظر با اضافه کردن متغیرهای پنهان
یا همان اثرگذاری تصادفی به مدل در نظر گرفته
میشود .در برخی پژوهشها هدف بررسی متغیرهایی
است که بر صفات تولیدی ،تولیدمثلی ،سالمتی و تیپ
دام و طیور تأثیر میگذارند .صفاتی مانند وزن دام
هنگام تولد ،تولید تخممرغ در هفتههای مختلف
تخمگذاری در ماکیان ،میزان شیر و  ...از جمله
بررسیهای موردی در علوم دامی هستند .برای تحلیل
این نوع متغیرها از مدلهای حیوانی 1استفاده میشود.
مدلهای حیوانی متعلق به کالس مدلهای مختلط
خطی تعمیمیافته هستند که برای شناسایی بخش
ژنتیکی صفات در اصالحنژاد حیوانات و زیستشناسی
تکاملی استفاده میشوند .در اغلب بررسیهای اصالح
نژاد حیوانات ،صفت مربوط به عملکرد حیوان میتوانند
پیوسته یا گسسته باشند ،این متغیرها مستقل نیستند
و وابستگیهای ژنتیکی و محیطی دارند .این
وابستگیها ،با اضافه کردن متغیرهای پنهان بهصورت
اثرگذاری تصادفی به مدل در نظر گرفته میشوند.
بنابراین هدف از مدلهای حیوانی بررسی تأثیر برخی
اثرگذاریهای ثابت و تصادفی روی صفات مربوط به
اصالح نژاد حیوانات است .روشهای استنباط آماری
1. Generalized Linear Models
2. Link Function
3. Generalized Linear Mixed Models
4. Latent Variables
5. Animal models

مختلف برای بررسی این مدلها پیشنهاد شده است.
بهعنوانمثال تابعیت تصادفی در یک مدل خطی برای
تجزیة رکوردهای روز آزمون بهمنظور ارزیابی ژنتیکی
گاوهای شیری به کار گرفته شده است ( Schaeffer,
 .)1994بهطورمعمول در بیشتر کشورها برای ارزیابی
ژنتیکی گاوهای شیری از رکوردهای ماهیانة مربوط به
گاوهای شیری یا همان رکوردهای روز آزمون استفاده
میشود و از مدل آماری تابعیت تصادفی حیوانی
استفاده میشود ( .)Cobuci, 2011برای برآورد
فراسنجههای ژنتیکی گاوهای هلشتاین در ایران اغلب
رکوردهای روز آزمون و تابعیت تصادفی حیوانی به کار
گرفته شده استMohammadi et al., 2013; ( ،
.Mohammadi et al., 2014; Razm kabir et al.,
 .)2012; Bohlouli, 2012; Moghbeli, 2014برای
برآورد مؤلفههای واریانس مربوط به تأثیر تصادفی
 )1998( Simmدر بررسی خود پیرامون افزایش شیر و
گوشت گاو ،از الگوریتم بیشینه درستنمایی محدود
شده (REML) 6استفاده کرد )2011( Seraj et al. .با
مدل حیوانی اثرگذاری عاملهای مادری را بر وزن
یکروزگی جوجههای مازندران بررسی و برآورد
فراسنجهها را با روش بیشینه درستنمایی محدودشده
به دست آورد .در مدلهای مختلط خطی تعمیمیافته
به دلیل وجود همبستگی بین مشاهدهها و در برخی
موارد کیفی بودن مشاهدهها و نرمال نبودن ،تابع
درستنمایی شکل مشخصی ندارد و برای به دست
آوردن برآوردهای بیشینه درستنمایی از روشهای
مرسوم نمیتوان استفاده کرد و باید از الگوریتمهای
تکرارشونده مانند الگوریتمهای مونتکارلویی استفاده
شود ،که گاهی بسیار زمانبر استMcCulloch, ( ،
 .)1997برای حل این مشکل در مدلهای مختلط
خطی تعمیمیافته ،استفاده از رهیافت بیزی پیشنهاد
شده است ( .)Fong, 2010مدلهای حیوانی متعلق به
کالس مدلهای مختلط خطی تعمیمیافته هستند و در
این مدلها ممکن است صفت موردبررسی کیفی باشد
و به دلیل وجود متغیرهای پنهان ژنتیکی و محیطی
حیوانی تابع درستنمایی شکل مشخصی ندارد ،میتوان
6. Restricted maximum likelihood
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نرمافزاری  INLAقابل اجرا در محیط نرمافزار  Rارائه
شده است .هدف اصلی این پژوهش ،نحوة استفاده از
دو رهیافت بیزی تقریبی و بیزی معمولی در مدلهای
حیوانی و مقایسة دو رهیافت بیزی تقریبی و بیزی
مرسوم از نظر زمان محاسبات و دقت است .برای این
منظور در آغاز نظریة رهیافت بیزی تقریبی و بیزی
مرسوم در مدلهای حیوانی ارائه و آنگاه این دو روش
روی یک مجموعه دادة شبیهسازیشدة مربوط به
صفت وزن یک حیوان فرضی موجود در نرمافزار R
پیادهسازی میشود .چهار مدل متفاوت برای این
مجموعة داده در نظر گرفته میشود و با معیار انتخاب
مدل میزان اطالع انحرافی ( 1)DICمدل مناسب
انتخاب میشود .برآورد مؤلفههای واریانس و
وراثتپذیری از هردو روش محاسبه و زمان محاسبات
و نتایج دو رهیافت بیزی مقایسه میشوند.

.Gianola, 1994; Jamrozika, 2001; Bolker et al.,
.)2009
در رهیافت بیزی با توجه به اطالعات گذشته پیرامون
فراسنجههای مدل ،برای فراسنجههای مدل توزیعهای
پیشین در نظر گرفته میشود و سپس توزیع پسین
متناسب با حاصلضرب تابع درستنمایی در توزیع توأم
پیشین در نظر گرفته میشود و درنهایت برآورد بیزی
فراسنجهها از میانگین توزیع پسین محاسبه میشود.
درصورتیکه توزیع پسین شکل بستهای نداشته باشد،
برای استفاده از رهیافت بیزی باید از الگوریتمهای
مونتکارلوی زنجیر مارکوفی )MCMC( 5مانند الگوریتم
متروپلیس هستینگس و نمونهگیری گیبز استفاده کرد،
این الگوریتمها به دلیل نیاز به تولید نمونههای
مونتکارلویی با شمار تکرار مناسب برای رسیدن به
ماندگاری ،بهطورمعمول در مدلهای پیچیده نیاز بهصرف
مدل حیوانی
زمان طوالنی برای انجام محاسبات دارند .بستههای
مدل حیوانی ،نوعی مدل مختلط خطی تعمیمیافته
نرمافزاری زیادی برای تحلیل این مدلها با رهیافت بیزی
است ،بهطوریکه اگر همبستگی موجود در مدلهای
معرفی شده است که از مهمترین آنها میتوان
مختلط خطی تعمیمیافته از نوع محیطی و ژنتیکی
به  )Hadfield, 2010( MCMCglmmاشاره کرد .برای
باشد ،این نوع از مدلها ،مدلهای حیوانی نامیده
حل مشکل زمان محاسبات رهیافت بیزی مرسوم با
میشوند .در این مدلها مشاهدههای صفت
الگوریتمهای  ،MCMCرهیافت بیزی تقریبی 2در
موردبررسی با  ndرکورد بهصورت بردار
مدلهای حیوانی معرفی شده استHoland et al., ( ،
 y = ( y1 ,..., yn )Tنشان داده میشود ،بهطوریکه
 .)2013در رهیافت بیزی تقریبی برای حل انتگرالها از
d
تقریب الپالس استفاده میشود و به همین دلیل این
توزیع  y iمتعلق به خانوادة نمایی است .میانگین
روش بیزی رهیافت بیزی تقریبی با تقریب الپالس
بهصورت )  i = E ( yiاست و توسط یک تابع پیوند
آشیانی جمعبسته )INLA( 3نامیده میشودRue & ( ،
معلوم ) g (با اثرگذاری ثابت مربوط به متغیرهای
 .)Martino, 2007رهیافت بیزی تقریبی  INLAبرای
کمکی و غیر کمکی ،تأثیر تصادفی مربوط به اثرگذاری
تحلیل مدلهای سلسلهمراتبی فضایی 7ارائه شده است،
محیطی فردی و مادری و مقادیر ارزش اصالحی که
( .)Rue et al., 2009در مدلهای آمیختة خطی
بیانگر تأثیر ژنتیکی افزایشی هستند ،بهصورت رابطه
تعمیمیافته فضایی این رهیافت بیزی تقریبی بررسی شده
( )5مرتبط میشود:
2
و با رهیافت بیزی مرسوم مقایسه شده استet ( ،
i = zTi β  u i   i , u i ~ N (0, u2 ),  i )5: ( N (0, Eidsvik
e ),
.)al., 2009; Hosseini, 2016; Hosseini et al., 2011
) u i ~ N (0 ,  u2 ),  i ~ N (0 ,  e2
برای استفاده از رهیافت بیزی تقریبی بستة
که در آن  g (i ) = iپیشبینیکنندة خطی،
1. Markov Chain Monte Carlo
2. Approximate Baysian approach
3. Integrated Nested Laplace Approximation
4. Hierarichical Spatial Models

, n j )T

 β = ( 0 , 1 ,تأثیر ثابت ui ،ارزش

اصالحی فرد  iام  i ،باقیماندة تصادفی و  z iبردار با
5. Deviance information criterion
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) (n j  1متغیرهای کمکی مربوط به

اثرگذاری ثابت هستند که عنصر اول آن برای در نظر
گرفتن عرض از مبدأ در مدل منظور میشود .بنابراین
تأثیر تصادفی ژنتیکی که با اثرگذاری ژنتیکی افزایشی
شناخته میشوند با ارزش اصالحی گاوسی )  (uiو تأثیر
تصادفی محیطی و دیگر اثرگذاریهای تصادفی با

جملة باقیماندة تصادفی گاوسی )  ( iوارد مدل شده
است .فراسنجههای مدل ( )5عبارتند از
 θ = ( T ,  u2 ,  e2 )Tکه در آن   e2مؤلفة واریانس
خطای تصادفی و   u2مؤلفة واریانس ژنتیک افزایشی
مستقیم هستند.
تابع توزیع توأم شرطی ) (y, u | θبهصورت
)   (y, u | θ) =  (y | u, β,  e2 ) (u |  u2است.
)   (y | u, β,  e2تابع توزیع شرطی بردار  yاست
که متعلق به خانوادة نمایی در نظر گرفته میشود و
)   (u |  u2تابع توزیع پیشین بردار ارزش اصالحی
است که نرمال ) N (0,  u2 Aفرض میشود که در
آن  Aماتریس خویشاوندی 5است که بهطورمعمول بر
پایة شجرهنامه یعنی کد پدر ،کد مادر و کد حیوان
ساخته میشود ،بردار ارزش اصالحی بهصورت
}  u = {u1 , , unفرض میشود ،بهطوریکه در

هستند ،لذا برای نشان دادن تغییرپذیریها ،از تفاوت
در نسبتهای واریانسهای یادشده استفاده میشود،
که تغییر و تفاوتهای مؤلفههای واریانس را در
تقسیمبندیهای مختلف نشان میدهد و لذا تفاوت
بین صفات مختلف (یک صفت در چند محیط)
مشخص میشود .بهعنوانمثال در مدل حیوانی گاوسی
 u2
وراثتپذیری مستقیم (  ) hu2از رابطة
2
2
u  e

= hu2

به دست میآید ،که متناسب با واریانس فنوتیپی
(  )  u2   e2است .در بسیاری از بررسیهای پیرامون
مدلهای حیوانی اگر بتوان تأثیر اثرگذاری مؤثر دیگر
مانند تأثیر محیطی دائمی مادری و اثرگذاری ژنتیکی
مادری را روی صفت موردبررسی و مؤلفههای واریانس
شناسایی و به مدل اضافه کرد ،نتایج دقت بیشتری
دارند ( .)Jasouri et al., 2014اگر مدل حیوانی
بهصورت رابطه ( )2بیان شود:

(i = zTi β  ui  pei  i , i  1, , nd )2
بیان شود ،که در آن  peiتأثیر تصادفی محیطی
دائمی مادری است ،بهطوریکه:
2
n i ~ N (0 ,  u2 ),  i ~ N (0 ,  e2 ), pei ~ N (0 ,  pe
)

p

آن  n pشمار رکورد شجره و  nd  n pاست .بنابراین
تابع درستنمایی به شکل زیر به دست میآید:
| u i ,  e2 , β) (u |  u2 )du

nd

i

  ( y
i =1

L (θ; y ) = 

که شکل مشخصی ندارد .برای استفاده از روش بیشینه
درستنمایی نیاز به حل عددی انتگرالهای چندبعدی
است .یک حالت ساده از مدلهای حیوانی ،مدلهای
حیوانی با مشاهدههای کمی برای صفت موردبررسی و
بهصورت نرمال است .در این صورت تابع پیوند یک

تابع همانی i = iفرض میشود .بهطورمعمول در
برخی بررسیهای مربوط به مدلهای حیوانی یک
صفت چند بار برای افراد اندازهگیری میشود.
بهعنوانمثال در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری از
مدلهای روز آزمون استفاده میشود .چون
واریانسهای ژنتیک افزایشی و محیطی متفاوت
1. Relationship Matrix

هستند ،آنگاه فراسنجههای مدل ( )2عبارتاند از
2
 θ = (βT , u2 ,  peو ماتریس واریانس-
,  e2 )T

کوواریانس

این

مدل

به

شکل

 A
0
0 

2
 Σ = 0  pe I 0 است ،که در آن 


2 
 0
0

I
e 

2
u

2
u

مؤلفة واریانس ژنتیک افزایشی مستقیم A ،ماتریس
2
  peمؤلفة واریانس
خویشاوندی I ،ماتریس واحد،

تأثیر محیطی دائمی مادری و   e2مؤلفة واریانس
خطای تصادفی هستند .درصورتیکه مشاهدههای
صفت موردبررسی در مدل حیوانی ( )2کمی و
بهصورت نرمال باشد ،وراثتپذیری مستقیم از رابطة

 u2
 u2   e2   pe2
بعد به تحلیل بیزی مدل ( )2پرداخته میشود.

=  hu2به دست میآید .در بخش
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مدل حیوانی بیزی

بهمنظور ارائة یک تحلیل بیزی برای مدل حیوانی (،)2
نیاز است تا توزیعهای پیشین برای فراسنجههای مدل
2
 θ = (βT , u2 ,  peاختیار شوند .برای بردار
,  e2 )T

ضریبهای تأثیر ثابت (  ) βتوزیع پیشین بهطورمعمول
بهصورت توزیع یکنواخت و یا توزیع نرمال با
واریانس بزرگ معلوم فرض میشود .متغیر تصادفی
پنهان ارزش اصالحی گاوسی به شکل
) u | A,  u2 ~ N (0 ,  u2 Aفرض میشود ،که در
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خاصی از توزیعهای شناختهشده ندارند و برای تولید
نمونه از الگوریتم متروپولیس هستیگس استفاده
میشود.
البته اگر توزیع مشاهدههای صفت موردبررسی
نرمال باشد توزیع شرطی کامل بردار ضریبهای
رگرسیونی با در نظر گرفتن توزیع پیشین نرمال ،شکل
مشخص نرمال خواهد داشت .پس از به دست آوردن
برآورد فراسنجهها ،برای پیشبینی بیزی رکورد حیوان
جدید در آغاز باید متغیر پنهان ارزش اصالحی برای
آن فرد را از توزیع پیشبینی بهصورت

آن  Aماتریس خویشاوندی و   u2مؤلفة واریانس
βd  u.2)dSorensen,
 e2
ژنتیک افزایشی است2002( ،
توزیع (u 0 | u, ) (u, β, , | y)dud
2
e

پیشین برای مؤلفهها

2
( u2 ,  e2 ,  pe
واریانس )

بهطورمعمول توزیع گامای معکوس 5فرض میشود .با
فرض استقالل پیشینها ،توزیع پیشین توأم بهصورت:

2
u

2
u

 (u 0 | y) = 

| u,  u2 ) (u, β,  u2 ,  e2 | y)dudβd  u2d  e2

محاسبه

کرد

و

از

آنگاه

توزیع

پیشبینی

 ( y0 | y) =   ( y0 | u0 ) (u0 | y)du0
u0

0

 (u

برای

 (θ) =  (β,  e2 , u2 ,  pe2 ) =  (β)   ( e2 )   ( u2 )   ( pe2 ),
پیشبینی میزان رکورد برای حیوان جدید استفاده کرد.
2
2
بخش (θ
β,  e2 , u2 ,  peدر( ) = 
) =  (β)   ( e2 )   ( u2 )   ( pe
),
بعد رهیافت بیزی تقریبی برای تحلیل
به دست میآید .لذا توزیع پسین متناسب با:
مدلهای حیوانی ارائه میشود که نسبت به رهیافت
 (u, β, u2 ,  e2 ,  pe2 | y) =  (y | u,  ,  e2 )   (u | u2 )   (β)   (
بیزی مرسوم زمان محاسبات کوتاهتری دارد.

 (u, β, u2 ,  e2 ,  pe2 | y) =  (y | u,  ,  e2 )   (u | u2 )   (β)   ( e2 )   ( u2 )   ( pe2 ),

خواهد شد ،که شکل پیچیدهای دارد .بنابراین از
روشهای  MCMCمانند گیبز استفاده میشود .برای
بهکارگیری الگوریتم گیبس توزیع شرطی کامل
فراسنجهها موردنیاز است .توزیع شرطی کامل برای
فراسنجهها بهصورت:
) (β | y, u,  e2 ,  u2 ,  pe2 )   (y | u, β,  e2 ,  pe2 )   (β
)  ( u2 | y, u, β,  e2 ,  pe2 )   (u |  u2 )   ( u2
)  ( e2 | y, u, β,  u2 ,  pe2 )   (y | u, β,  e2 ,  pe2 )   ( e2
)  ( pe2 | y, u, β,  u2 ,  e2 )   (y | u, β,  e2 ,  pe2 )   ( pe2

تشکیل میشوند .توزیع شرطی کامل برای هر
مؤلفة بردار  uبه دلیل وابستگی مؤلفهها به یکدیگر
بهصورت:

تحلیل بیزی تقریبی مدلهای حیوانی

در بردار تصادفی  xفرض کنید توزیع شرطی کامل هر
مؤلفه از  xبهصورت توزیع شرطی آن مؤلفه
یعنی
شود،
مؤلفهها
دیگر
بهشرط

,n

   x i | xi  , i  1,که در آن  x  iبردار

 xبهجز مؤلفة  x iاست .اکنون اگر توزیع شرطی
کامل  x iتنها به شمار کمی از مؤلفههای  xبستگی
داشته باشد x ،خاصیت مارکوفی دارد .اگر این مجموعه از
مؤلفهها با   iمشخص شود که تشکیلدهندة
مجموعهای از همسایگیهای مؤلفة  iام است ،آنگاه





 ،   x i | xi    x i | xiبهطوریکه فرض

میشود جملههای  x iو }  x{i ,iکه در آن } x{i ,i

2
2
 (ui | ui , y,  ,  u2 ,  e2 ,  pe
)   (y | u,  ,  e2 ,  pe
) (ui | ui , 
بردار  xبهجز مؤلفة  x iو همسایگیهایش است،
2
2
2
2
2
2
هستند(ui | ui ,.
مستقلy,  , 
, nd ,
u ,  e ,  pe )   (y | u,  ,  e ,  pe ) (ui | u i ,  u ), i = 1,
هنگامی از میدان تصادفی مارکوفی
که در آن } ui = {u1 , , ui 1 , ui 1 , , un
استفاده میشود بهجای استفاده از ماتریس کوواریانس از
d
عکس ماتریس کوواریانس استفاده میشود و ماتریس
است .توزیعهای شرطی کامل تشکیلشده شکل

1. Inverse Gamma Distribution

 (u 0 | y) = 
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دقت 5نامیده میشود و با عالمت  Qبیان میشود .بیشتر
درایههای ماتریس دقت صفر است و درایههای غیر صفر
این ماتریس توسط ساختار همسایگی مشخص میشوند
و در راستای راحتی و کوتاه کردن محاسبات سودمند
است .)Rue & Held, 2005( ،درواقع میدان تصادفی
مارکوفی با یک ماتریس دقت که ساختار پراکنده دارد،
تعریف میشود و استفاده از روشهای عددی محاسباتی
مؤثر را امکانپذیر میسازد.
در مدلهای حیوانی شجرة ساختار مارکوفی دارد
به این صورت که یک کد حیوان به شمار محدود در
ستون کد پدر و کد مادر ممکن است تکرار شود به
همین دلیل برخی از عناصر ماتریس خویشاوندی صفر
میشود بهویژه هنگامی از عکس ماتریس استفاده
میشود شمار بیشتری از درایهها صفر خواهد شد.
بنابراین بردار متغیر ارزش اصالحی  uتوسط میدان
تصادفی مارکوفی گاوسی قابلبیان و وارون ماتریس
خویشاوندی  Aیعنی  A-1یک ماتریس تنک 2است،
یعنی بیشتر عناصر آن صفر است ( & Steinsland
 .)Jensen, 2010اکنون ارزش اصالحی و ضریبهای
رگرسیونی در یک بردار ،بهصورت x = (βT , uT )T
در نظر گرفته میشود .با توجه به نرمال بودن توزیع

ضریبهای رگرسیونی و ارزش اصالحی بردار
متغیرهای پنهان  xبا یک میدان تصادفی مارکوفی
گاوسی )  x |  u2 : N (0, Q1مدلبندی میشود،
که در آن  Q 1ماتریس دقت است.
با توجه به استقالل شرطی  yمیتوان نوشت:
nd

)  (y | x,  e2 ,  pe2 ) =  ( y i | x,  e2 ,  pe2
i =1

و بنابراین توزیع پسین میشود:

2
2
 (x, u2 ,  e2 ,  pe
| y)   ( u2 ,  e2 ,  pe
) (x |  u2 )i d=1 ( y i | x, 
n

2
2
2
 ( xi | y ) =   ( xi |  u2 ,  e2 ,  pe
, y ) ( u2 ,  e2 ,  pe
| y ) d u2 d e2 d pe
2
2
 ( u2 | y ) =   ( u2 ,  e2 ,  pe
| y ) d e2 d pe
2
2
 ( e2 | y ) =   ( u2 ,  e2 ,  pe
| y ) d u2 d pe
2
2
 ( pe
| y ) =   ( u2 ,  e2 ,  pe
| y )d u2 d e2

نیاز

که انتگرالهای باال
)  ( u2 ,  e2 ,  pe2 | yو ) (x i |  ,  ,  , y
است .برای تحلیل بیزی این نوع مدل با ساختار
پیچیدة رهیافت بیزی تقریبی را میتوان استفاده کرد.
با به کار بردن تقریب الپالس برای توزیعهای
)  (x i | u2 ,  e2 ,  pe2 , yو ) ( u2 ,  e2 ,  pe2 | y
2
pe

به

2
e

محاسبه

2
u

توزیعهای تقریبی بهصورت )  (x i | u2 ,  e2 ,  pe2 , yو
2
  ( u2 ,  e2 ,  peبهدست میآید ،بهطوریکه
)| y

2
), y
  (x i |  u2 ,  e2 ,  peتوزیع تقریبی نرمال دارد

(2009

)| y

2
pe

et

al.,

.)Rue

برای

تقریب

  ( ,  , در آغاز با در نظر گرفتن
2
e

2
u

)  θ  (u2 ,  e2 ,  pe2مد تابع ) ، log  (θ | yبا روش
بهینهسازی بهصورت   تعیین میشود .ماتریس
2
هسین H = d logi (θj | y) 3محاسبه و عکس آن

d d

بهصورت  H1 = VΛVتجزیه میشود ،که در آن V
ماتریس بردارهای ویژه 7است و  Λماتریس قطری
مقادیر ویژه H 1است ،بهطوریکه روی قطر اصلی آن
مقادیر ویژه و دیگر عناصر ماتریس صفر هستند .مبدأ
مختصات را به مد  θانتقال داده ،فرمول مختصات در
مبدأ  θبا استفاده از مقادیر استاندارد ( tبرای مثال
در
1

دو

حالت

بعدی ،) t  (0,0)T

بهصورت



 θ(t) = θ  VΛ tتعریف میشود .با آغاز از مبدأ
مختصات جدید روی هر یک از محورها نقاطی به

فاصلة مقادیر صحیح   tبهگونهای اختیار میشوند که
شرط زیر برقرار باشد:

nd
2
2
2
2
2
2
2
log  (θ(0) | y)  log((xθ, (tu)2 ,| ye)2 ,<pe
) t | y )   ( u ,  e ,  pe ) ( x |  u )i =1 ( y i | x,  e ,  pe
سپس بهطور همسان نقاط درون صفحات نیز تعیین
این توزیع پسین شکل بستهای ندارد و از
میشوند .با به کار بردن این الگوریتم نمونههایی از
روشهای تکراری برای به دست آوردن برآورد

فراسنجهها استفاده میشود که بسیار زمانبر هستند.
توزیعهای پسین حاشیهای بهصورت زیر هستند:
1. Positive Definite Precision Matrix
2. Sparse matrix

توزیع
اکنون

) ( u2 ,  e2 ,  pe2 | y
با استفاده از نمونههای

تولید

میشوند.
تولیدشده

3. Hessian Matrix
4. Eigenvectors
5. Eigenvalues
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)  θ(1) , , θ( Rتوزیع پسین )  (x i | yبهصورت
زیر تقریب زده میشود (:)Rue et al., 2009
R

 (x i | y )   (x i | θ( r ) , y) (θ( r ) | y) r
r 1

مواد و روشها
در این بخش به مقایسة دو رهیافت بیزی تقریبی و
مرسوم پرداخته میشود .برای این منظور از یک
مجموعه داده شبیهسازیشدة موجود در بستة
نرمافزاری  MCMCglmmاستفاده میشود .این
مجموعه داده مربوط به وزن تولد برای نوعی حیوان
فرضی است که به شمار  5337رکورد شبیهسازی شده
است و افزون بر وزن تولد ،جنسیت حیوان و سال تولد
مشخص است ( .)Wilson et al., 2010در فایل شجره
شمار حیوان رکورد  ،5333شمار مادر  5337و شمار
پدر  734دارند .چهار مدل حیوانی به شرح زیر برای
تحلیل این مجموعة داده در نظر گرفته میشود.
,1084,

M 1 : y i =  0  u i   i , i = 1,

M 2 : y i =  0  ( sex )i  u i   i ,
M 3 : y i =  0  ( sex )i  ( year )i  u i   i ,
M 4 : y i =  0  ( sex )i  ( year )i  (mother )i  u i   i ,

در مدل حیوانی اول   0عرض از مبدأ یا میانگین
جمعیت بدون در نظر گرفتن هیچ اثر ثابت و تصادفی،

 uiاثر ارزش اصالحی فرد iام  i ،اثر باقیمانده و y i
وزن حیوان iام است .در مدل دوم ،به مدل اول اثر ثابت
”جنسیت“ اضافه میشود .در مدل سوم ،اثر ”سال تولد“
بهصورت اثر تصادفی به مدل دوم اضافه میشود و در
مدل چهارم اثر تصادفی ژنتیکی ” مادر“ به مدل سوم
افزوده شده است .پس از برازش چهار مدل با رهیافت
بیزی مرسوم ،مدل مناسب با معیار انتخاب مدل میزان
اطالع انحرافی ( 5)DICبرگزیده میشود .مدلی که
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کمترین  DICرا دارد بهترین مدل است و ادامة بررسیها
روی مدل انتخابشده انجام میشود .برآورد بیزی
فراسنجهها (میانگین تابع چگالی حاشیهای پسین
فراسنجه) ،انحراف معیار برآوردها و فاصلة قابل باور
 2HPDبرای فراسنجههای مدل با هردو رهیافت بیزی
مرسوم و بیزی تقریبی ارائه میشود.
نتایج و بحث
آمارههای توصیفی مربوط به صفت وزن حیوان و ساختار
کلی شجره در جدول  5و نمودار جعبهای و هیستوگرام
مربوط به مشاهدههای وزن حیوان در شکل  5ارائه
شدهاند .با توجه به کمی بودن صفت وزن و شکل 5
توزیع نرمال برای این صفت در نظر گرفته میشود.
از بستة نرمافزاری  MCMCglmmاستفاده شد و
با اجرای الگوریتم  MCMCبا  13333تکرار از رهیافت
بیزی مرسوم هر چهار مدل برازش و معیار انتخاب
مدل DICبرای چهار مدل به ترتیب ،3323/375
 3613/63 ،3432/231و  3323/323به دست آمد.
با توجه به مقادیر  DICمدل چهارم بهعنوان مدل
مناسب انتخاب شد .نتایج برآورد بیزی فراسنجهها،
انحراف معیار برآوردها و مجموعة قابل باور  HPDبرای
مدل چهار در جدول  2آورده شده است.
برای مدل چهارم تابع چگالی حاشیهای پسین و
نمودار اثر نمونههای مونتکارلویی مؤلفههای
واریانس مربوط به تأثیر تصادفی ارزش اصالحی،
باقیمانده ،مادر و سال تولد به ترتیب در شکلهای 2
الی  1رسم شده است .میانگین تابع چگالی حاشیهای
پسین برآورد بیزی فراسنجه است و نمودارهای اثر
نمونههای تولیدشده از الگوریتم  MCMCرا نشان
میدهد.

جدول  .5آمارههای توصیفی برای مشاهدههای وزن حیوان هنگام تولد و ساختار کلی شجره
Table 1. Descriptive statistics for the animal birth weight observations and general structure of the pedigree
1309
487
1084
225
487
1084
159
430

Pedigree
No. animals in pedigree
No. sires
No. dams
No. of animals with both parents unknown
No. of animals with both parents known
No. of animals with at least one parent known
No. sires no-repeated record
No. dams no-repeated record

Data
1084
7.368
2.689
7.355
0.270
15.350
5.455
9.260

No. Records
Mean
SD
Median
Minimum
Maximum
First quartile
Third quartile

1. Deviance information criterion
2. Highest posterior density credible interval
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 (چپ) نمودار جعبهای و (راست) نمودار ستونی برای وزن حیوان هنگام تولد.5 شکل
Figure 1. (Left) Box Plot and (right) histogram for the animal’s birth weight

31  انحراف معیار و فاصلة،) نتایج رهیافت بیزی مرسوم و بیزی تقریبی برآورد بیزی فراسنجه (چارک اول و چارک سوم.2 جدول
(HPD) درصد قابل باور بیزی
Table 2. Results of approximate Bayesian and conventional Bayesian approaches: Bayesian Estimate of parameter
(first and third quartiles), standard deviation and 95% Bayesian credibility interval (HPD)
Par.

 u2


2
 By
2
e

 m2

Conventional Bayesian
Bayesian estimate
SD
(first and third quartiles)

95% HPD

Approximate Bayesian
Bayesian estimate
SD
(first and third quartiles)

95% HPD

2.33 (1.93,3.12)

0.50

(1.32,3.26)

2.32 (1.73,3.06)

0.339

(1.69,3.00)

1.63 (1.41,2.27)

0.37

(0.96,2.41)

1.89 (1.32,2.66)

0.342

(1.27,2.58)

0.98 (0.77,1.51)

0.30

(0.47,1.54)

0.93 (0.49,1.64)

0.296

(0.43,1.53)

1.14 (0.98, 1.54)

0.23

(0.70,1.61)

1.29 (0.79,1.96)

0.299

(0.74,1.89)

. سال تولد و مادری هستند، باقیمانده، به ترتیب مؤلفههای واریانس مربوط به تأثیر تصادفی ارزش اصالحی حیوان m  و By ،  e ،  u در جدول
2

2

2

2

 (چپ) نمودار اثر و (راست) توزیع حاشیهای پسین مؤلفة واریانس مربوط به اثر تصادفی ارزش اصالحی.2 شکل
Figure 2. (Left) the trace plot and (right) the marginal posterior distribution the variance component related to the
additive genetic random effect

 (چپ) نمودار اثر و (راست) توزیع حاشیهای پسین مؤلفة واریانس مربوط به اثر تصادفی باقیمانده.3 شکل
Figure 3. (Left) the trace plot and (right) the marginal posterior distribution the variance component related to the
residual random effect
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شکل ( .7چپ) نمودار اثر و (راست) توزیع حاشیهای پسین مؤلفة واریانس مربوط به اثر تصادفی مادر
Figure 4. (Left) the trace plot and (right) the marginal posterior distribution the variance component related to the
maternal random effect

شکل ( .1چپ) نمودار اثر و (راست) توزیع حاشیهای پسین مؤلفة واریانس مربوط به اثر تصادفی سال تولد
Figure 5. (Left) the trace plot and (right) the marginal posterior distribution the variance component related to the
year of birth random effect

برای مدل چهارم ،وراثتپذیری مستقیم از رابطه
زیر محاسبه شد:

 u2
2
 u2   e2   m2   By
تأثیر مؤلفههای واریانس اثر تصادفی مادری،
باقیمانده و سال تولد بهصورت زیر بررسی شدند:
= hu2

 e2
 m2
2
2
,
m
=
, hBy
= 2
2
2
2
2
2
2
2
2
 u   e   m   By
 u   e   m   By
u

= e2

 By
 m2
2
, m = 2
, hBy
= 2
2
2
2
2
2
 u   e   m   By
 u   e   m2   By
2

2

2
 By
= 2
2
 u   e2   m2   By

2
By

, h

نتایج برآورد وراثتپذیری و نسبت واریانس دیگر
مؤلفهها ،انحراف معیار و چارکهای برآورد بر پایة
رهیافت بیزی مرسوم در جدول  3ارائه شدهاست.
ضریب همبستگی کندال بین اثرگذاری ژنتیکی
افزایشی مستقیم و اثرگذاری ژنتیکی مادری برای مدل
چهار محاسبه و میزان آن برابر  3/335به دست آمد و
میزان احتمال آزمون فرضیه صفر بودن ضریب
همبستگی  3/3335بهدست آمد و لذا صفر بودن
ضریب همبستگی رد نشد.

 hu2 0/ 381نشان میدهد که حدود  33درصد از
تغییرپذیری وزن حیوان توسط متغیر ارزش اصالحی
بیان میشود درحالیکه این میزان برای سال تولد حیوان
 56درصد ،برای اثر مادری حدود  53درصد و برای
خطای تصادفی  24درصد است که بیانگر این مطلب
است که ارزش اصالحی دام بیشترین تأثیر و سال تولد
کمترین تأثیر را روی وزن حیوان نسبت به دیگر
اثرگذاریها دارند .فاصلة اطمینان  31درصد برای
2
وراثتپذیری مستقیم 2برابر ( 3/131و  )3/323است که
e
= e
2
2
2
دهد u2بااطمینان  31درصد وراثتپذیری جمعیت
نشان
می 
e   m   By
در 2این فاصله قرار میگیرد بهطوری 2
کهدستکم حدود
m
e
e2 = 2
= , m2
درصد از2
2
درصد و 2بیشینه حدود 2
2
2
2
پذیری
وراثت
13
 u   e   m   By
 u   e  33
m   By
توسط ارزش اصالحی دام در سطح معنیداری  1درصد
قابلبیان است .فاصلة قابل باور  HPDدر سطح  31درصد
برای وراثتپذیری محاسبه شد که بهصورت (3/137و
 )3/223بهدست آمد و باور  31درصد وراثتپذیری
جمعیت در این فاصله قرار میگیرد .نتایج برآورد
وراثتپذیری و نسبت واریانس دیگر مؤلفهها ،انحراف
معیار و چارکهای برآورد بر پایة رهیافت بیزی تقریبی
در جدول  3ارائه شده است .با رهیافت بیزی تقریبی
 hu2 0/ 364بهدستآمده است که نشان میدهد
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حدود  36درصد از تغییرپذیری وزن حیوان توسط متغیر
ارزش اصالحی بیان میشود درحالیکه این میزان برای
سال تولد حیوان  57درصد ،برای اثر مادری حدود 23
درصد و برای خطای تصادفی  23درصد است .فاصلة
اطمینان  31درصد برای وراثتپذیری مستقیم برابر
( 3/337و  )3/315است که نشان میدهد با اطمینان 31
درصد وراثتپذیری جمعیت در این فاصله قرار میگیرد
بهطوریکه دستکم حدود  31درصد و بیشینه حدود
 73درصد از وراثتپذیری توسط ارزش اصالحی دام در
سطح معنیداری  1درصد قابلبیان است .همانطور که
مالحظه میشود بین نتایج بهدستآمده از رهیافت
تقریبی و رهیافت بیزی مرسوم تفاوت محسوسی وجود
ندارد.
برای مقایسة بیشتر بین دو رهیافت به کار گرفته
شده و بررسی تفاوت معنیدار بین این دو رهیافت،
مقادیر برازششدة وزن حیوان محاسبه شد و آنگاه
5
معیارهای میانگین توان دوم خطای پیشبینی
2
( ،)MSEPریشة میانگین توان دوم خطای پیشبینی
( )RMSEPو ریشة میانگین توان دوم خطای نسبی
پیشبینی )RRMSEP( 3از رابطههای زیر محاسبه
شدند .نتایج در جدول  7آورده شده است.

MSEP  n 1  ( y  yˆ )2

) ˆ ( y  y
ˆn {( y  yˆ ) y

1

2

1 2

}

1

RMSEP  n
RRMSEP 

برای بررسی نبود تفاوت معنیدار بین مقادیر
برازششده توسط دو رهیافت از آزمون تی )(T
استفاده شد ،که آمارة آزمون و میزان احتمال به
ترتیب  3/3213و  3/3433به دست آمدند که فرضیة
صفر که نبود تفاوت معنیدار بین برازش وزن حیوان
با رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی
پذیرفته میشود .زمان محاسبات رهیافت بیزی مرسوم
با به کار بردن بستة  MCMCglmmبرای 13333
تکرار الگوریتم  MCMCبا یک رایانة ( Intel Core i7,
 )4GB, 2.7 GHzحدود  523ثانیه و زمان محاسبات
با رهیافت بیز تقریبی با به کار بردن بستة INLA
کمتر از ده ثانیه به طول انجامید .در مدلهای حیوانی
حجم مشاهدههای بزرگ است و کاهش زمان
محاسبات یکی از هدفهای مهم در این مدلها است.
گاهی صفت موردبررسی غیرنرمال و گسسته است که
باعث پیچیدگی مدل و افزایش زمان محاسبات
الگوریتمهای  MCMCمیشود.

جدول  .3برآورد وراثتپذیری مستقیم ،مادری ،باقیمانده و نسبت مؤلفة واریانس سال تولد به واریانس فنوتیپی ،انحراف معیار
برآوردها و چارکهای برآورد با دو رهیافت :بیزی مرسوم و بیزی تقریبی
Table 3. Estimate of the direct, maternal, residual heritability and year of birth variance component to phenotypic
variance, standard deviation and quartiles of estimate with two approaches: the approximate Bayesian and the
conventional Bayesian
Approximate Bayesian
Bayesian estimate
SD
)(First and third quartiles

Conventional Bayesian
Bayesian estimate
SD
)(First and third quartiles

Par.

)(0.351,0.394

0.018

0.364

)(0.329,0.505

0.078

0.381

hu2

)(0.291,0.304

0.005

0.294

)(0.224,0.385

0.067

0.271

2

)(0.196,0.209

0.007

0.199

)(0.163,0.252

0.036

0.188

)(0.130,0.170

0.016

0.142

)(0.131,0.234

0.041

0.160

e
m2
2
hBy

جدول  .7معیارهای  RMSEP ،MSEPو  RRMSEPبرای دو رهیافت بیزی مرسوم و بیزی تقریبی
Table 4. The MSEP, RMSEP and RRMSEP criterions for two approaches the conventional and the approximate
Bayesian
Approximate Bayesian approach
0.696
0.834
0.150

Conventional Bayesian approach
0.775
0.880
0.157

Criterion
MSEP
RMSEP
RRMSEP

1. Mean Squared Error Prediction
2. Root Mean Squared Error Prediction
3. Relative Root Mean Squared Error Prediction
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 در مدلهای آمیختة خطی تعمیمیافته.نظر میرسد
فضایی نشان داده شده است که استفاده از یک کالس
توزیعی بزرگتر و انعطافپذیرتر از توزیع نرمال مانند
چولة نرمال بسته برای اثر مکانی پنهان باعث افزایش
 در.)Hosseini et al., 2011( دقت در نتایج میشود
مدلهای حیوانی چون ارزش اصالحی پنهان است و
 ممکن است استفاده،توزیع نرمال برای آن فرض میشود
از خانوادة توزیع چولة نرمال بسته که شامل خانوادة
 برای مدلبندی ارزش اصالحی منجر به،نرمال نیز است
.نتایج با دقت باالتری شود که نیاز به بررسی دارد

نتیجهگیری کلی

در مجموعة دادههای موردبررسی با معیار مدلگزینی
 مدل شامل اثرگذاری مادری مدل مناسبتر معرفیDIC
،شد و نتایج دو رهیافت بیزی تفاوت معنیداری نداشت
اما زمان محاسبات روش بیزی تقریبی کمتر از روش
 حجم نمونة دادههای موردبررسی در.بیزی مرسوم بود
 در اغلب مسائل حیوانی با.این مقالة کوچک است
 استفاده از.مجموعه دادهها با حجم باال سروکار داریم
رهیافت بیز تقریبی برای مدلهای حیوانی که
بهطورمعمول حجم مشاهدههای بزرگ است سودمند به
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