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چکیده
GBLUP (Genomic Best Linear Unbiased هدف از این پژوهش برآورد صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی با استفاده از مدل
، در این تحقیق.) به وسیله همانندسازی رایانهای بودBLUP_noPed( ) و بدون شجرهBLUP(  و مقایسۀ آن با روش سنتی باPrediction)
 جایگاه در نظر گرفته45000 )SNP(  و شمار نشانگرها3000 هاQTL ژنگانی با سی جفت کروموزوم بهگونهای همانندسازی شد که شمار
 رأسی و مقادیر2000  و1000  دو جمعیت مرجع، رأسی1000  و100  همچنین پیشفرضهای مختلف شامل دو جمعیت مؤثر.شدند
 اریبی و میانگین مربعات خطا،) بررسی شد و برای مقایسۀ مدلها از معیارهای صحت0/50( ) و باال0/30(  متوسط،)0/05( وراثتپذیری پایین

 صحت ارزشهای اصالحی در روشهای سنتی و ژنگانی افزایش یافت؛ در همۀ،وراثتپذیری

 با افزایش، نتایج نشان داد.استفاده گردید
 داشت؛ اما روش ژنگانی عملکرد بهتری در وراثتپذیری باالترBLUP_noPed  صحت بیشتری نسبت به مدلGBLUP پیشفرضها مدل
 منجر به کاهش صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی به میزان1000  به100  افزایش جمعیت مؤثر از. داشتBLUP نسبت به روش سنتی
 حیوان نسبت2000  به1000  اما با افزایش جمعیت مرجع از.درصد شد؛ ولی تأثیری بر صحت ارزشهای اصالحی روشهای سنتی نداشت11
 اگرچه در همۀ پیشفرضهای اریبی (کم برآورد) روش ژنگانی نسبت.درصد بهبود یافت5 بهبود صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی به میزان
 میانگین مربعات خطا در روش ژنگانی نسبت به روش سنتی،به روشهای سنتی بیشتر بود؛ امّا با افزایش اندازۀ جمعیت مرجع و وراثتپذیری
. میتواند برای انتخاب حیوانات برتر در جمعیتهای بدون شجره استفاده شودGBLUP  بنابراین مدل. کاهش یافتBLUP
. وراثتپذیری، همانندسازی، صحت، جمعیت مؤثر، انتخاب ژنگانی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of this study was to estimate the accuracy of genomic breeding values using GBLUP (Genomic Best Linear
Unbiased Prediction) model and compare it with the traditional method with (BLUP) and without (BLUP_noPed)
pedigree by computer simulation. In this study, a genome with 30 pairs of chromosomes, 3000 QTL and 45000
marker (SNP) was simulated. The different scenarios including two effective population of 100 and 1000 animals,
two reference population size of 1000 and 2000 animals and three heritabilities, low (0.05), medium (0.30) and high
(0.5) were investigated. The criteria were accuracy, bias and mean square error (MSE) of breeding value to compare
traditional and genomic methods. The results showed that the accuracy of breeding values increased with increasing
heritability. GBLUP mehtod was more accurate than BLUP_noPed in all scenarios and the former model had more
performance in higher heritability compared with BLUP model. The accuracy of genomic breeding values decreased
about 11% with increasing effective population size 100 to 1000; however, the accuracy of traditional methods was
not affected by changing effective population size. Increasing the reference population size 1000 to 2000, the
accuracy of genomic breeding values was improved by 5%. Although, the bias (underestimate) was higher for
genomic than traditional methods in all scenario; but the MSE of breeding values was lower for GBLUP than BLUP
model with increasing reference population size and heritability. Therefore, GBLUP method can be used to select top
animals in populations without pedigree.
Keywords: Accuracy, effective population, genomic selection, heritability, simulation.
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مقدمه
بهطورمعمول در بسیاری از گونههای بومی و در معرض
انقراض شجرهای برای آنها وجود ندارد .افزون بر این
ممکن است که شجره موجود صحت الزم را نداشته باشد.
در چنین شرایطی اصالح نژاد دامها برای صفات اقتصادی
با استفاده از دادههای ژنگانی (ژنومی) میتواند سودمند
واقع شود ( )Nejati-Javaremi et al., 1997و حیوانها بر
پایۀ دادههای ژنگان برای نسلهای آینده انتخاب شوند
که به انتخاب ژنگانی ( )Genomic Selectionمعروف
است (.)Meuwissen et al., 2001
صفات اقتصادی صفات پیچیدهای هستند که
بهطورمعمول توزیع پیوستهای داشته و بر پایۀ نظریۀ
مدل بینهایت ( )Infinitesimal modelبا شمار
نامحدودی ژن با اثر کوچک کنترل میشوند ( Fisher,
 .)1918بنابراین شناسایی ژنهایی که این صفات را
کنترل میکنند بسیار دشوار است .در صورت نبود
تعادل پیوستگی ())Linkage disequilibrium (LD
مناسب بین نشانگرها و جایگاههای صفات کمی
() )Quantitative traits loci (QTLبدون هرگونه
دادهای از QTLها میتوان ارزشهای اصالحی ژنگانی
())Genomic estimated breeding value (GEBV
حیوانها را با استفاده از نشانگرها برآورد کرد .اگرچه
گزارش شده است که استفاده از دادههای QTLها
میتواند باعث افزایش صحت ارزشهای اصالحی شود
(.)Gao et al., 2015
از مهمترین نشانگرهایی که امروزه در بررسیهای
ژنگانی بهوفور استفاده میشود چندشکلیهای تک
نوکلئوتیدی ( Single nucleotide polymorphisms
) )(SNPsاست .نشانگرهای  SNPبه دلیل فراوانی در
سطح ژنگان و سادگی نمرهدهی و استفاده از آنها در
تعیین ارتباط ژنوتیپی نقش مهمی در پیشبرد
بررسیهای ژنگانی دارند (.)Naghavi et al., 2007
صحت ( )Accuracyارزشهای اصالحی بهعنوان
یک عامل کلیدی در پاسخ به انتخاب صفات اقتصادی
است ( .)Falconer & Mackey, 2005بنابراین برآورد
صحت ارزشهای اصالحی یکی از هدفهای برنامههای
بهنژادی قلمداد میشود.
در روش سنتی ( )Traditional methodارزشهای

اصالحی افراد بر پایۀ دادههای پدیدگانی (فنوتیپی) و
یا خویشاوندان آنها به همراه شجره و با استفاده از
مدل مختلط ( )Henderson, 1984که ویژگی بهترین
پیشبینی نااریب خطی ( Best linear unbiased
) )prediction (BLUPداشته برآورد میشوند .اگرچه
روش سنتی توانسته است پیشرفتهای گستردهای را
در زمینههای مختلف برای بسیاری از صفات مهم
اقتصادی فراهم کند امّا این روش نسبت به روشهای
ژنگانی باعث افزایش نرخ خویشآمیزی ( Daetwyler
 ،)et al., 2007افزایش هزینههای آزمون نتاج و فاصلۀ
نسل ( )Schaeffer, 2006میشود .افزون بر این در
ارزیابی سنتی ارزش اصالحی فرزندان ناشی از تالقی
یک نر و ماده (خواهر -برادران تنی) در زمان تولد به
دلیل در نظر نگرفتن نمونهگیری مندلی یکسان
هستند .اما انتخاب ژنگانی میتواند بسیاری از این
محدودیتها را مرتفع سازد.
میزان صحت ارزش اصالحی در روشهای ژنگانی
به عاملهایی مانند روش آماری ،توزیع و شمار QTLها
( ،)Abdollahi- Arpanahi et al., 2012شمار حیوان
در جمعیت مرجع (جمعیت دارای نژادگان یا ژنوتیپ و
پدیدگان) ( Meuwissen et al., 2001; Saatchi et al.,
 ،) 2010وراثتپذیری صفت ( )Foroutanifar, 2016و
جمعیت مؤثر ( )Detwyler et al., 2010بستگی دارد.
روشهای مختلفی برای ارزیابی ژنگانی وجود دارد
که از مهمترین آنها میتوان روشهای بیزی
( )Habier et al., 2011( )Bayesain approchesو
روش  )van Raden, 2008( GBLUPرا نام برد.
پژوهشها با استفاده از دادههای همانندسازی و
دادههای واقعی نشان داد ،در صفات کنترلشده توسط
شمار کمی ژن یا صفاتی که تحت تأثیر ژنهای بزرگ
اثرگذار هستند روشهای بیزی نسبت به GBLUP
برتری دارند؛ اما صفاتی که توسط شمار زیادی ژن
کنترل میشوند تفاوت صحت در دو روش ناچیز است
( ;Daetwyler et al., 2010; Zhang et al., 2010
 .)Clark et al., 2011; Mehrban et al., 2017بیشتر
صفات اقتصادی چندژنی (پلیژنی) هستند و از سوی
دیگر در صفات تحت تأثیر ژنهای بزرگ اثر (مانند
درصد چربی شیر) با افزایش شمار افراد جمعیت مرجع
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میزان برتری روشهای بیزی نسبت به روش
کاهش مییابد ( .)Gao et al., 2015افزون بر این
میتوان روش  GBLUPرا بهگونهای تغییر داد که

وزنهای متفاوتی را برای هر نشانگر در نظر بگیرد
( )Wang et al., 2012و دارای صحت همسان
روشهای بیزی در صفات تحت کنترل شمار کمی ژن

یا صفات تحت تأثیر ژنهای بزرگ اثر شود ( Tiezzi et
 .)al., 2015همچنین روش  GBLUPاز سادهترین و
کاربردیترین روشهای ارزیابی ژنگانی در اصالح نژاد
دام است و از نظر سرعت محاسبات نیز برتری بیشتری
نسبت به روشهای بیزی دارد (.)Neves et al., 2012
از دادههای واقعی در نژادهایی مانند گاو قرمز
نروژی ( ،)Luan et al., 2009گاو گوشتی آنگوس
( ،)Saatchi et al., 2011گاو گوشتی هانو ( Mehrban
 ،)et al., 2017گوسفند ( ;Daetwyler et al., 2012
 )Baloche et al., 2014و گاو شیری هلشتاین ( Gao
 )et al., 2015; Tiezzi et al., 2015برای برآورد
صحت ارزش اصالحی استفاده شده است .دسترسی به
دادههای واقعی به دلیل هزینۀ زیاد ژنوتیپ کردن افراد
در بسیاری از موارد دشوار بوده و از سویی بررسی و
توسعۀ برخی روشها به کمک آنها ممکن نیست
( .)Abdollahi- Arpanahi et al., 2012این در حالی
است که استفاده از دادههای همانندسازیشده ،به
دلیل امکان بررسی برخی از جنبههای کاربردی اصالح
نژاد و ارزیابی همزمان چندین سناریو میتواند یک
راهکار سودمند در این زمینهها باشد .با مقایسۀ نتایج
دادههای همانندسازیشده با دادههای واقعی میتوان
اطالعات مناسبی از پشتصحنۀ صفت بهدست آورد
( Habier et al., 2011; Abdollahi- Arpanahi et al.,
 .)2012افزون بر این میتوان میزان صحت ارزش
اصالحی برآوردشدة ناشی از دادههای همانندسازی را
تا اندازهای به ارزش اصالحی بهدستآمده از دادههای
واقعی نزدیکتر کرد که این عمل خود باعث توسعۀ
معادلهها و شناخت بهتر عاملهای تأثیرگذار روی
صحت ارزشهای اصالحی خواهد شد ( Daetwyler et
 .)al., 2010بهعنوانمثال )2010( Daetwyler et al.
بیان کردند ،یکی از علتهای اختالف بین صحت
ارزشهای اصالحی ژنگانی در شرایط همسان برای
GBLUP
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دادههای بهدستآمده از همانندسازی و واقعی میتواند
به دلیل توجیه نکردن کامل واریانس ژنتیکی افزایشی
توسط نشانگرها باشد.
بیشتر پژوهشهای همانندسازیشده در این زمینه
با شمار محدودی کروموزوم و نشانگر صورت گرفته
است که منجر به برآورد بیشازحد صحت ارزشهای
اصالحی در مقایسه با دادههای واقعی شده است
( Meuwissen et al., 2001; Abdollahi- Arpanahi et
 .)al., 2012; Foroutanifar, 2016اما در این بررسی از
شمار سی جفت کروموزوم و حدود  45000نشانگر
برای برآورد صحت ارزشهای اصالحی استفاده شد.
افزون بر این صحت ارزشهای اصالحی با استفاده از
روش سنتی بدون استفاده از دادههای شجره
( )BLUP_noPedو با استفاده از شجره ()BLUP
برآورد شد تا میزان عملکرد استفاده از دادههای ژنگانی
نسبت به دو حالت یادشده بهصورت صحت ارزشهای
اصالحی (ژنگانی) در پیشفرضهای مختلف بررسی
شود .یافتههای بهدستآمده از این پژوهش میتواند
بینش روشنی را برای اصالح نژاد دامهای بومی در
اختیار اصالحگران قرار دهد.
مواد و روشها
همانندسازی ساختار جمعیت

برای همانندسازی جمعیت تاریخی (
 )populationبا جمعیت مؤثر ( 100و جمعیت مؤثر
 )500( 50 ،)1000حیوان نر و  )500( 50حیوان
ماده بهصورت تصادفی برای  1000نسل برای ایجاد
 LDبین SNPها و QTLها آمیزش داده شدند .در
مرحلۀ بسط جمعیت ( )Expanded populationشمار
ماده در طول پنج نسل دیگر به  1000رأس رسید اما
شمار نرها در هر دو حالت جمعیت مؤثر ( 100و
 100 )1000رأس در نظر گرفته شد .بنابراین در
آخرین نسل مرحلۀ بسط جمعیت ( )-1شمار
حیوانهای ماده و نر بهترتیب  1000و  100رأس
بودند .برای ایجاد جمعیت مرجع با  2000حیوان از
همۀ حیوانهای نسل اخیر ( )-1استفاده شد .اما برای
ایجاد جمعیت مرجع با 1000حیوان 500 ،حیوان ماده
و  50حیوان نر بهصورت تصادفی از نسل  -1انتخاب و
Historic

166

الهینژاد و همکاران :برآورد صحت ارزشهای اصالحی صفات پیچیده در جمعیتهای بدون ...

نسلی را تشکیل دادند (نسل صفر) که از آن به بعد (تا
نسل ده) رکوردهای پدیدگانی و شجره ثبت شد.
آمیزشها تصادفی در نظر گرفته شد و در هر آمیزش
دو فرزند (یک نر و یک ماده) متولد شدند .بنابراین
برای ایجاد جمعیت مرجع  1000فرد 500 ،ماده و 50
نر از نسل صفر بهصورت تصادفی انتخاب و 1000
فرزند ( 500ماده و  500نر) متولد شدند و نسل یک
به وجود آمد و به گونۀ همسان برای تشکیل جمعیت
مرجع  2000فرد 1000 ،ماده و  100نر آمیزش داده
شدند که منتج به ایجاد  2000فرزند ( 1000نر و
 1000ماده) شد .از نسل یک به بعد 10درصد از افراد
نر بهصورت تصادفی با مادهها آمیزش کردند و این کار
تا نسل ده ادامه یافت .در هر سه مدل
 BLUP ،BLUP_noPedو  GBLUPنسل ده بهعنوان
نسل تأیید (نسلی که رکورد پدیدگانی ندارد) در نظر
گرفته شد .در ارزیابی ژنگانی ( )GBLUPنسل نه
جمعیت مرجع (جمعیت دارای رکورد پدیدگانی و
نژادگانی) را تشکیل داد اما برای ارزیابی ژنتیکی مدل
 BLUPاز شجره نسل صفر تا نسل ده و رکوردهای
پدیدگانی نسل صفر تا نسل نه و مدل BLUP_noPed
از شجرة نسل ده و رکوردهای پدیدگانی نسل نه
استفاده شد.
همانندسازی ژنگان و پدیدگان

ژنگانی شامل سی جفت کروموزم (هرکدام به طول
 100سانتیمورگان) با  3000عدد  QTLو 45000
نشانگر  SNPهمانندسازی شدQTL .ها و SNPها دو
اللی (با فراوانی اولیۀ  )0/5در نظر گرفته شدند و
موقعیت آنها روی ژنگان بهصورت تصادفی در نظر
گرفته شد .نرخ جهش تکراری ( )recurrentبرای
QTLها و SNPها بهترتیب  2/5 × 10-5و 2/5 × 10-3
فرض شد ( .)Meuwissen et al., 2001همچنین
خطای ژنوتیپی صفر و میزان نوترکیبی (کراسینگآور)
بر پایۀ تابع پواسن و موقعیت آن بهصورت تصادفی
روی ژنگان در نظر گرفته شد .میانگین شمار
QTLهای جداسازیشده ( )Segregated QTLبرای
حالتهای مختلف در جمعیت مؤثر  100و 1000
بهترتیب  537و  2780بود .اثرگذاری QTLها،

افزایشی و از توزیع گاما با فراسنجۀ شکل
نمونهگیری و برای رسیدن به واریانس ژنتیکی افزایشی
( ) برابر با  100تغییر مقیاس ( )Scaleداده شد
( .)Sargolzaei & Schenkel, 2009ارزش اصالحی
حقیقی ( )TBVبر پایۀ رابطۀ زیر محاسبه شد:
()1
در رابطۀ باال  TBViارزش اصالحی حقیقی برای
حیوان iام l ،و  qبهترتیب شمار اللها و QTLها و ajl
اثر  QTLبرای الل lام در جایگاه jام است.
میزان واریانس پدیدگانی بر پایۀ میزان وراثتپذیری
) بهدست آمد .همچنین برای ایجاد پدیدگان،
(
بر پایۀ دامنههای مختلف وراثتپذیری صفت (،0/05
 0/30و  ،)0/50میانگین جمعیت ( ) (صفر در نظر
گرفته شد) و میزان باقیمانده (( )eاز توزیع نرمال با
) به ارزش
میانگین صفر و واریانس
اصالحی واقعی هر فرد بنا بر رابطۀ ( )2اضافه شد:
()2
برای برآورد و پیشبینی ارزشهای اصالحی جمعیت
مرجع و تأیید در هر دو روش سنتی و  GBLUPاز
مدل ( )3استفاده شد؛ با این تفاوت که در روش
 GBLUPبهجای ماتریس خویشاوندی  Aدر مدل
مختلط از ماتریس ژنگانی  Gاستفاده شد.
()3
در رابطۀ باال  yبردار پدیدگانی صفت موردنظر 1 ،بردار
عدد یک μ ،میانگین جمعیت u ،بردار ارزشهای
اصالحی e ،بردار باقیمانده و  Zماتریس طرح برای اثر
تصادفی حیوان است.
از رابطۀ ( )4برای ایجاد ماتریس ژنگانی ( Van
 )Raden, 2008و برای معکوس کردن آن از نرمافزار
 )Aguilar et al., 2014( preGSf90استفاده شد:
()4
در رابطۀ باال  Mماتریس ژنوتیپی (کد صفر و دو برای
خالص یا هموزیگوتها و کد یک برای ناخالص یا
هتروزیگوتها) P ،ماتریس فراوانی اللی کمیاب
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() )Minor allelic frequency (MAFو  piمیزان
 MAFبرای نشانگر iام است.
برای همانندسازی ساختار جمعیت و ژنگان از
نرمافزار )Sargolzaei & Schenkel, 2009( QMSim
و برای برآورد و پیشبینی ارزشهای اصالحی با
استفاده از معادلههای مختلط در هر سه مدل
 BLUP ،BLUP_noPedو  GBLUPاز نرمافزار
 )Misztal et al., 2002( BLUPF90استفاده شد .در
روش  GBLUPنشانگرهایی با  MAFکمتر از  0/01و
انحراف ناخالصها مشاهده شده و مورد انتظار (از
تعادل هاردی -واینبرگ) بیشتر از  0/15بر پایۀ
پیشفرض نرمافزار حذف شدند .هر پیشفرض پنجاه
بار تکرار شد و میانگین صحت ،اریبی ( )Biasو میانگین
مربعات خطای () )Mean square error (MSEارزشهای
اصالحی محاسبه شد .بنابراین با دو سطح جمعیت مؤثر
( 100و  ،)1000دو سطح جمعیت مرجع (1000و
 )2000و سه سطح وراثتپذیری ( 0/30 ،0/05و )0/50
 12پیشفرض مختلف که هرکدام از آنها پنجاه بار تکرار
و بررسی شد.
صحت ارزشهای اصالحی از همبستگی خطی
پیرسون بین ارزشهای اصالحی برآوردشده
( )(G)EBVو ارزشهای اصالحی واقعی ( True
) )breeding value (TBVبهدستآمده شد .میزان
اریبی بر پایۀ رگرسیون ارزشهای اصالحی برآورد شده
( )(G)EBVروی ارزشهای اصالحی حقیقی ( True
) )breeding value (TBVبهدست آمد و  MSEبر پایۀ
رابطۀ ( )5محاسبه شد:
()5

در رابطۀ باال  iحیوان  iام و  nشمار افراد جمعیت
تأیید است.
نتایج و بحث
وراثتپذیری بهعنوان یکی از عاملهای تأثیرگذار بر
صحت ارزش اصالحی است و وراثتپذیری خاص
نشاندهندة سهم واریانس ژنتیکی افزایشی نسبت به
واریانس پدیدگانی است .نتایج نشان داد ،با افزایش میزان
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وراثتپذیری و بدون در نظر گرفتن شمار افراد در
جمعیت مؤثر یا جمعیت مرجع ،میزان صحت ارزش
اصالحی در هر دو روش سنتی ( BLUP_noPedو
 )BLUPو  GBLUPبه دلیل ارتباط بیشتر بین (G)EBV
و پدیدگان افزایش یافت ( .)Mrode, 2005مقایسۀ دو
روش سنتی با ( )BLUPو بدون ()BLUP_noPed
استفاده از شجره نشاندهندة افزایش اختالف آنها در
وراثتپذیریهای پایین بود .مقایسۀ دو روش سنتی نشان
داد ،استفاده از رابطههای شجره ( ،)BLUPصحت
ارزشهای اصالحی را به میزان  0/096 ،0/133و 0/057
بهترتیب در وراثتپذیریهای  0/30 ،0/05و 0/50
افزایش میدهد.
بهعبارتدیگر در روش سنتی اهمیت شجره در
وراثتپذیریهای پایین به دلیل کاهش ارتباط بین
پدیدگان و  )Mrode, 2005( EBVبیشتر است .این در
حالی است که مدل ژنگانی  GBLUPنسبت به مدل
 BLUP_noPedبرتری  0/130برای وراثتپذیری ،0/05
 0/156برای وراثتپذیری  0/30و  0/140برای وراثت-
پذیری  0/50دارد .میزان اختالف صحت ارزشهای
اصالحی بین روش سنتی  BLUPو ژنگانی در وراثت-
پذیریهای باالتر آشکارتر بود (نمودار  .)1میزان افزایش
صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی نسبت به روش سنتی
 BLUPدر وراثتپذیریهای  0/3و  0/5بهترتیب 0/060
و  0/084بهدست آمد ،اما در وراثتپذیری  0/05بین دو
روش اختالف بسیار ناچیزی وجود داشت (حدود
 .)0/003نتایج برخی از پژوهشها نشان داد ،صحت
ارزیابی ژنگانی در صفاتی با وراثتپذیری کم نیز چشمگیر
است .درواقع این پژوهشها بهطورمعمول در گاو شیری
صورت گرفته است که هر گاو نر شمار بسیار زیادی
دختر داشته و این امر باعث شده است که صحت ارزش
اصالحی آنها با استفاده از روش سنتی ( )BLUPبسیار
باال باشد که منجر به استفاده از این ارزشهای اصالحی
بهعنوان بردار پدیدگان شده (بهصورت  DYDیا
 )EBVو باعث افزایش صحت ارزشهای اصالحی
ژنگانی حتی در وراثتپذیریهای پایین شود ( Luan et
;.al., 2009; Guo et al., 2010; Saatchi et al., 2011
 .)Koivula et al., 2012; Gao et al., 2015از
راهکاری دیگر برای افزایش صحت ارزشهای اصالحی
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ژنگانی در وراثتپذیریهای پایین ،استفاده از
تجزیهوتحلیلهای چند صفتی ()Foroutanifar, 2016
و یا دستیابی به شمار زیادی فرزند به ازای هر والد (نر
یا ماده) در جمعیت مرجع است که میتواند منجر به
افزایش صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی حتی در
وراثتپذیریهای پایین شود ( ;Luan et al., 2009
 .)Guo et al., 2010شایان توجه است که روش ژنگانی
صحت بیشتر از روش سنتی بدون شجره
( )BLUP_noPedدر همۀ وضعیتهای مورد بررسی

دارد .این در حالی است که در وراثتپذیری پایین
( )0/05میزان صحت ارزشهای اصالحی روش ژنگانی
کمی کمتر از روش سنتی با شجره ()BLUP
پیشبینی شد؛ اما نکتۀ بسیار مهمی که باید با آن
توجه داشت این است که در مدل  GBLUPاز
دادههای پدیدگانی نسل  9و شجرة ژنگانی دو نسل (9
و  )10و در مدل  BLUPاز شجرة معمولی نسل صفر
تا نسل ده و دادههای پدیدگانی نسل صفر تا نسل نه
برای بهدست آوردن صحت استفاده شده است.

نمودار  .1میانگین صحت ارزشهای اصالحی ( ±انحراف معیار ( ))SDبهدستآمده از پنجاه تکرار برای مدلهای  BLUPبدون استفاده از
شجره ( BLUP ،)BLUP_noPedو  GBLUPدر وراثتپذیری ،جمعیت مؤثر ( )Neو شمار حیوانهای متفاوت در جمعیت مرجع ()Np
Figure 1. The average accuracy of breeding values (± standard deviation (SD)) obtained from 50 replicates for BLUP
with no pedigree information (BLUP_noPed), BLUP and GBLUP models in different heritabilities, effective (Ne) and
reference population size (Np).

 )2010( Zhang et al.در نتایج بررسی خود
گزارش کردند که اگر صفتی تحت کنترل  1000ژن
(روی  5کروموزم) بوده و جمعیت مؤثر و جمعیت
مرجع بهترتیب  100و  1000فرد باشد ،صحت
ارزشهای اصالحی ژنگانی با استفاده از روش
 GBLUPدر وراثتپذیری  0/50برابر با 0/76است .در

این تحقیق و در شرایط همسان (جمعیت مؤثر و
جمعیت مرجع بهترتیب  100و  1000فرد و
وراثتپذیری  )0/5میزان صحت ارزشهای اصالحی
 0/65بهدست آمد (نمودار  .)1علت کمتر شدن صحت
در این پژوهش نسبت به بررسی Zhang et al.
( )2010میتواند بهدلیل شمار بیشتر SNPها (45000
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در برابر  5000نشانگر) باشد .با استفاده از روش
 GBLUPو دادههای همانندسازیشده Guo et al..
( )2010نشان دادند ،در وراثتپذیری  0/05و 0/30
میزان صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی بهترتیب
 0/38و  0/69بهدست آمد که بیشتر از نتایج این
بررسی است .علت این تفاوت میتواند به دلیل شمار
بیشتر فرزندان بهدستآمده از هر گاو نر ( 30رأس
دختر در مقایسه با  20رأس فرزند در این بررسی) و
همچنین چگونگی تعریف بردار پدیدگان منشأ گرفته
باشد .در بررسی  )2010( Guo et al.که روی گاو
شیری صورت گرفت بردار پدیدگان از ارزشهای
اصالحی سنتی ( )EBVگاوهای نر بهدستآمده از مدل
 BLUPبهدست آمد که در نتیجه این بردار صحت
بیشتری نسبت به بردار پدیدگان دارد .در نتایج
پژوهشی دیگر گزارش شد برای صفاتی که تحت
کنترل  500ژن هستند با جمعیت مؤثر و مرجع
بهترتیب  100و  1000فرد افزایش وراثتپذیری از
 0/10به  0/60منجر به افزایش صحت ارزشهای
اصالحی از  0/46به  0/74میشود ( Foroutanifar,
 .)2016پژوهش  )2010( Daetwyler et al.نشان داد
در صفتی که تحت تأثیر حدود  1887ژن است با
جمعیت مؤثر و مرجع  1000فرد هنگامیکه
وراثتپذیری صفت  0/3است میزان صحت ارزشهای
اصالحی ژنگانی  0/51است که در نتایج این بررسی
 0/49بهدست آمد .نتایج  )2015( Gao et al.بر پایۀ
دادههای واقعی نشان داد ،صحت ارزش اصالحی
ژنگانی صفت تولید شیر بیشتر از امتیاز یاختههای
بدنی است که یکی از علتهای آن میتواند
وراثتپذیری بیشتر تولید شیر نسبت به امتیاز
یاختههای بدنی باشد .همچنین )2009( Lund et al.
با تجزیهوتحلیل دادههای ژنگانی بهدستآمده از گاو
قرمز نروژی دریافتند که ارتباط قوی بین میزان صحت
ارزشهای اصالحی ژنگانی و وراثتپذیری وجود دارد.
این محققان در نتایج بررسی خود ،صحت بسیار
کمتری را در صفات سالمت و تولیدمثل در مقایسه با
صفات تولیدی بهدست آوردند .بررسی Forneris et al.
( )2016با استفاده از دادههای همانندسازیشده (پنج
کروموزوم و  16000نشانگر) نشان داد که روش
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ژنگانی  0/04صحت بیشتری نسبت به روش سنتی
دارد .نتایج  (2011) Saatchi et al.روی شمار 3668
گاو گوشتی آنگوس آمریکایی نشان داد که در بین
شانزده صفت مورد بررسی میزان صحت روش ژنگانی
در نه صفت بیشتر از میانگین والدین بود .همچنین
نتایج  (2012) Daetwyler et al.روی نه صفت الشۀ
چندین نژاد گوسفند گویای آن است که روش
 GBLUPصحت بیشتری در هشت صفت داشت.
یافتههای بهدستآمده از دادههای واقعی در گاو شیری
نشان میدهد ،استفاده از روش  GBLUPبرای بیشتر
صفات موردنظر به دلیل ماهیت چندژنی خود کارآمد
است ( ;Hayes et al., 2009; Luan et al., 2009
 .)Wang et al., 2014همانگونه که مشاهده میشود
افزایش وراثتپذیری تأثیری بر میزان اریبی نداشت.
روش ژنگانی اریبی (کم برآورد ())Underestimate
بیشتری ( )0/04نسبت به روش سنتی  BLUPداشتند
(نمودار  .)2-aاریبی بیشتر روش ژنگانی میتواند به
دلیل در نظر نگرفتن فراوانی اللی جمعیت پایه برای
تشکل ماتریس خویشاوندی ژنگانی باشد ( Legarra et
 .)al., 2014در این بررسی از فراوانی اللی دو نسل آخر
( 9و  )10برای تشکیل ماتریس خویشاوندی ژنگانی
استفاده شد چون فراوانی اللی جمعیت پایه در عمل
ناشناخته است .در همۀ پیشفرضها میزان MSE
روش ژنگانی کمتر از روش سنتی BLUP-noPed
بهدست آمد .اما هنگامیکه وراثتپذیری صفت 0/05
بود میانگین مربعات خطا در روش ژنگانی بیشتر از
روش سنتی  BLUPبهدست آمد .درصورتیکه با
افزایش وراثتپذیری میزان  MSEارزشهای اصالحی
در روش ژنگانی کمتر از روش سنتی  BLUPبرآورد
شد (نمودار  .)2-bنتایج بهدستآمده از دادههای واقعی
دراینباره ضدونقیض است )2009( Luan et al. .میزان
اریبی برای صفات تولید شیر ،چربی و پروتئین را
بهترتیب  1/075 ،1/037و  1/080گزارش کردند.
نتایج  )2015( Meuwissen et al.بیانکنندة آن است
که روش سنتی میزان اریبی کمتری نسبت به روش
ژنگانی دارد .این محققان در نتایج بررسی خود میزان
اریبی را برای صفات تولید شیر ،چربی ،پروتئین و
امتیاز یاختههای بدنی بهترتیب  0/94 ،0/91 ،0/97و

170

الهینژاد و همکاران :برآورد صحت ارزشهای اصالحی صفات پیچیده در جمعیتهای بدون ...

 0/79گزارش کردند ،درصورتیکه در روش
تکمرحلهای میزان اریبی برای این صفات بهترتیب
 0/80 ،0/89 ،0/81و  0/64بهدست آمد .در نتایج
پژوهش انجامشده توسط  )2012( Su et al.نشان داده
شد ،میزان اریبی برای صفات تولید شیر ،چربی و
پروتئین در روش سنتی بهترتیب  0/95 ،0/84و 0/86
و برای روش  GBLUPبهترتیب  0/96 ،0/86و 0/84
برآورد شد که درواقع میزان اریبی برای صفات تولیدی
در هر دو روش یکسان است .در نتایج بررسی دیگری
GBLUP

که روی نژاد گوسفند فرانسوی برای صفات تولیدی
شامل تولید شیر ،درصد چربی ،درصد پروتئین و نمرة
یاختهای بدنی انجام شد اریبی در روش BLUP
بهترتیب  0/85 ،1/10 ،0/63و  0/81برآورد شد اما در
روش  GBLUPبهترتیب  0/90 ،0/93 ،0/75و 0/73
بهدست آمد (Masuda et al. .)Baloche et al., 2014
) (2016در نتایج بررسی خود گزارش کردند ،در
گاوهای هلشتاین امریکا اریبی روش ژنگانی کمتر از
روش سنتی است.

نمودار  .2میانگین اریبی ( )aو میانگین مربعات خطای ( )bارزشهای اصالحی ( ±انحراف معیار ( ))SDبهدستآمده از پنجاه تکرار
برای مدلهای  BLUPبدون استفاده از شجره ( BLUP ،)BLUP_noPedو  GBLUPدر وراثتپذیری ،جمعیت مؤثر ( )Neو شمار
حیوانهای متفاوت در جمعیت مرجع ()Np
Figure 1. The average of bias and MSE of breeding values (± standard deviation (SD)) obtained from 50 replicates
for BLUP with no pedigree information (BLUP_noPed), BLUP and GBLUP models in different heritabilities,
effective (Ne) and reference population size (Np).

نتایج بهدستآمده از صحت ارزشهای اصالحی در
جمعیت مؤثر ( 100 )Neو  1000فرد برای دو روش
سنتی و  GBLUPنشان داد ،تغییرپذیری جمعیت

مؤثر بر صحت ارزشهای اصالحی روش سنتی تأثیری
نداشت اما با افزایش جمعیت مؤثر صحت ارزشهای
اصالحی ژنگانی کاهش یافت بهگونهای که بهطور
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میانگین از  0/51در جمعیت مؤثر  100به  0/46در
جمعیت مؤثر  1000رسید .بهعبارتدیگر با افزایش
جمعیت مؤثر بهطور میانگین 11( 0/05درصد) صحت
ارزشهای اصالحی کاهش یافت (نمودار  .)1علت این
امر آن است که هراندازه میزان جمعیت مؤثر افزایش
یابد منجر به کاهش نداشتن تعادل پیوستگی بین
نشانگرها و QTLها شده ( )Sved, 1971و باعث
میشود تا صحت ارزشهای اصالحی کاهش یابد
( .)Baloche et al., 2014نتایج بهدستآمده از این
بررسی نشان داد ،با افزایش جمعیت مؤثر از  100به
 1000میانگین نداشتن تعادل پیوستگی (بر مبنای )r2
بین نشانگرهای مجاور ( )adjacent markersاز 0/105
به  0/033کاهش یافت .نتایج بررسیDaetwyler et al.
) (2010نشان داد ،با استفاده از روش GBLUP
هنگامیکه شمار حیوانهای جمعیت مرجع 1000
رأس باشد ،با افزایش جمعیت مؤثر از  200به 1000
میزان صحت ارزش اصالحی بهترتیب از  0/62به 0/51
کاهش یافت که در این تحقیق و در شرایط همسان
(جمعیت مرجع و جمعیت مؤثر  1000حیوان باشد)
حدود  0/46( 0/05در این بررسی نسبت به )0/51
اختالف وجود داشت .تغییر جمعیت مؤثر تفاوت بسیار
جزئی در میزان اریبی روشها ارزیابی ایجاد کرد ،اما با
افزایش جمعیت مؤثر به دلیل کاهش صحت ارزشهای
اصالحی ژنگانی میزان  MSEاز  73/81به 78/95
افزایش یافت .در ضمن به دلیل تغییرپذیری ناچیز
صحت و اریبی در روش سنتی ،میزان تغییرپذیری
میانگین مربعات خطا در این روش با کاهش یا افزایش
جمعیت مؤثر ناچیز بود (نمودار Saatchi et al. .)2-b
( )2011در نتایج بررسی خود گزارش کردند ،صحت
ارزشهای اصالحی صفات مورد بررسی به دلیل بزرگ
بودن جمعیت مؤثر گاوهای آنگوس ( 654رأس) کمتر
از بررسیهای همسان بود.
افزایش شمار افراد جمعیت مرجع یکی از جمله
راهکارهایی است که میتوان صحت ارزشهای
اصالحی را افزایش داد .در این بررسی افزایش افراد
جمعیت مرجع باعث بهبود صحت ارزشهای اصالحی
ژنگانی شد اما روی صحت ارزشهای اصالحی
روشهای سنتی تأثیری نداشت (نمودار .)1
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چون در روش سنتی صحت ارزش اصالحی هر فرد
در جمعیت تأیید به صحت ارزشهای اصالحی پدر و
مادر بستگی دارد .افزون بر این صحت ارزش اصالحی
پدر یا مادر به شمار فرزندان و خویشاوندان در
جمعیت نیز بستگی دارد که در دو حالت  1000و
 2000فرد ،شمار حیوانهای تشکیلدهندة نسلهای
بعدی ،از نسبت 10درصد نر و همۀ مادهها استفاده
میشود که باعث میگردد افزایش تعداد حیوانها
تأثیری بر صحت ارزشهای اصالحی روش سنتی
نداشته باشد .اما در روش ژنگانی با افزایش جمعیت
مرجع به دلیل برآورد صحیحتر رابطههای خویشاوندی
با استفاده از دادههای ژنوتیپی ،صحت ارزشهای
اصالحی بهبود یافت .بهطور میانگین افزایش جمعیت
مرجع از  1000به  2000منجر به افزایش صحت
ارزشهای اصالحی ژنگانی از  0/47به  0/50شد؛ اما
تفاوتهای بسیار جزئی برای اریبی وجود داشت
(نمودارهای  1و  .)2-aنتایج بررسی Daetwyler et al.
( )2010نشان داد ،هنگامیکه وراثتپذیری صفت 0/3
و جمعیت مؤثر  1000فرد باشد؛ افزایش شمار
جمعیت مرجع از  1000به  2000منجر به بهبود
صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی به میزان  0/10شد
که در این بررسی و در شرایط همسان  0/02بهدست
آمد .علت این تفاوت ( 0/10در برابر  )0/02میتواند به
چگونگی بسط حیوانها از  1000به  2000باشد .در
این بررسی برای رسیدن به شمار  2000حیوان در
جمعیت مرجع ،شمار فرزندان ثابت نگهداشته شد اما
شمار والدین افزایش یافت .درحالیکه در نتایج بررسی
 )2010( Daetwyler et al.بسط جمعیت مرجع با
افزایش شمار فرزندان نسلهای پیش به ازای هر
آمیزش صورت گرفت .در بررسیهای صورت گرفته
توسط  )2012( Foroutanifar et al.با دادههای
همانندسازیشده با فرض جمعیت مؤثر  100فرد و
وراثتپذیری  0/5میزان صحت ارزش اصالحی در
جمعیت مرجع  1000و  2000بهترتیب  0/64و 0/67
برآورد شد که در شرایط همسان برای این بررسی در
جمعیت مرجع  1000و  2000بهترتیب  0/65و 0/68
بهدست آمد .در جمعیت گاو شیری هلشتاین آلمان با
روش  GBLUPو با افزایش شمار حیوان بین  1000و
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 افزون بر. در وراثتپذیری متوسط و باال داشتBLUP
این در وراثتپذیری پایین اختالف دو روش ژنگانی و
 ناچیز بود و برتری کمی برای مدلBLUP سنتی
 بهدست آمد؛ اما باید توجه کرد که صحتBLUP
ارزشهای اصالحی ژنگانی نسل تأیید تنها بر پایۀ
9  و شجرة ژنگانی دو نسل9 دادههای پدیدگانی نسل
 از شجرةBLUP  درحالیکه در مدل، برآورد شد10 و
معمولی نسل صفر تا نسل ده و دادههای پدیدگانی نسل
 اریبیGBLUP  اگرچه مدل.صفر تا نسل ده استفاده شد
 از خود نشان داد امّا بهBLUP بیشتری را به نسبت مدل
دلیل افزایش میزان صحت بهویژه با افزایش میزان
 میزان میانگین،وراثتپذیری و یا شمار حیوانهای مرجع
 بنابراین روش ژنگانی.مربعات خطا کاهش یافت
 میتواند برای انتخاب حیوانهای برتر درGBLUP
.جمعیتهای بدون شجره استفاده شود
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 رأس میزان صحت ارزش اصالحی بهترتیب2000
 تا0/59 ، برای صفت تولید شیر0/69  تا0/62 حدود
 برای0/65  تا0/57  برای صفت درصد چربی و0/70
Gao et al., ( صفت نمرة یاختهای بدنی متغیر بود
) روی2017( Mehrban et al.  نتایج بررسی.)2015
710  افزایش جمعیت مرجع از،صفات الشه نشان داد
 حیوان میتواند صحت مورد نظر را حدود946 به
. افزایش دهد0/04
نتیجهگیری کلی

میزان صحت ارزشهای اصالحی ژنگانی تحت تأثیر
 اندازة جمعیت مؤثر و شمار،عاملهای وراثتپذیری
 همچنین مدل.حیوان در جمعیت مرجع قرار گرفت
 صحت بیشتری نسبت به مدلGBLUP
 در همۀ پیشفرضها و نسبت به مدلBLUP_noPed
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