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چکیده
 افزایش میانگین همخونی و پیشبینی صحت ارزیابی تحت طرحهای آمیزشی مختلف با،هدف از این مطالعه بررسی پیشرفت ژنتیکی
 آمیزش براساس،)rnd( ) و پنج طرح آمیزشی شامل آمیزش تصادفی0/5  و0/1(  دو وراثتپذیری مختلف.استفاده از شبیهسازی بود
) و آمیزشphen(  آمیزش جور شده مثبت براساس فنوتیپ،)maxf(  آمیزش براساس حداکثر همخونی،)minf( حداقل همخونی
 پیشرفت ژنتیکی بعد از ده نسل انتخاب در طرحهای.) در نظر گرفته شدebv( جورشده مثبت براساس ارزش اصالحی پیشبینیشده
 واحد بود و برای1/029  و0/177 ،0/352 ،0/747 ،0/146  بهترتیب0/1  برای وراثتپذیریebv  وphen ،maxf ،minf ،rnd آمیزشی
 بعد از ده نسل انتخاب افزایش میانگین همخونی بهازای. واحد بود9/535  و9/909 ،9/016 ،2/337 ،2/373  بهترتیب0/5 وراثتپذیری

 در0/215  وphen  در0/073 ،maxf  در0/959 ،minf  در0/091 ،rnd  در0/10 ،0/1 هر نسل در طرحهای آمیزشی برای وراثتپذیری
 نتایج. بودebv  در0/177  وphen  در0/032 ،maxf  در0/956 ،minf  در0/026 ،rnd  در0/057 ،0/5  بود و برای وراثتپذیریebv
 بیشتر از طرحهای آمیزشی دیگر بود وminf نشان داد که پیشرفت ژنتیکی به ازای یک درصد افزایش در همخونی در طرح آمیزشی
. عملکرد بهتری نسبت به طرحهای دیگر داردminf طرح آمیزشی
 . همخونی، وراثتپذیری، ارزش اصالحی، طرحهای آمیزشی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The purpose of this study was investigated the genetic gain, increase of average inbreeding and accuracy of
prediction using simulated data under different mating designs. Two level of heritability (0.1 and 0.5) and five maing
designs including random mating (rnd), mating based on minimum inbreeding (minf), mating based on maximum
inbreeding (maxf), positive assortative mating design based on phenotype (phen) and positive assortative mating
design based on estimated breeding value (ebv) were considered. The genetic gain after ten generation in rnd, minf,
maxf, phen and ebv mating designs for heritability 0.1 were 0.836, 0.747, 0.952, 0.877 and 1.023 units, respectively,
and for heritability 0.3 were 2.979, 2.997, 3.016, 3.303 and 3.595 units, respectively. After ten generation increase of
average inbreeding for heritability 0.1 was 0.084 in rnd, 0.038 in minf, 0.353 in maxf, 0.079 in phen and 0.215 in ebv,
and for heritability 0.3 was 0.057 in rnd, 0.026 in minf, 0.356 in maxf, 0.092 in phen and 0.177 in ebv, respectively.
The results shoewd that the genetic gain in minf design was greater than others mating designs per 1% increase of
inbreeding, and minf design was better than other mating designs.
Keywords: Breeding value, heritability, inbreeding, mating designs.
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مقدمه
برنامههای اصالح نژادی بهعلت صحت ارزیابیهای باال،
وراثتپذیری متوسط تا باالی بیشتر صفات تولیدی،
استفاده از اطالعات رکوردهای تولیدی حیوانات و
روابط ژنتیکی آنها با روش بهترین پیشبینی نااریب
خطی ( )BLUPموفقیتآمیز بوده است ( Rauw et al.,
 .)1998انتخاب ژنتیکی ،پیشرفت ژنتیکی در حیوانات
اهلی را بهصورت قابل مالحظهای افزایش داده است.
بهعنوان مثال 10 ،تا  35درصد پیشرفت ژنتیکی وزن
بدن در طیور در اثر انتخاب ژنتیکی ایجاد شده است
( .)Havenstein et al., 1994بهبود در روشهای آماری
برای پیشبینی ارزش اصالحی ،مانند مدل حیوانی
روش  BLUPمنجر به افزایش صحت ارزیابی و افزایش
احتمال انتخاب حیوانات خویشاوند شده است و بهتبع
آن منجر به افزایش همخونی شده است ( Weigel,
 .)2001مطالعات در گاو شیری نشان داده است که به
ازای یک درصد افزایش ضریب همخونی 93 ،کیلوگرم
شیر 8/2 ،کیلوگرم پروتئین و  8/2کیلوگرم چربی در هر
دوره شیردهی کاهش مییابد ( .)Smith et al., 1998در
پژوهش دیگر مقدار کاهش وزن به ازای یک درصد
همخونی برای صفات وزن بدن در سنین مختلف در
گوسفند قرهگل در دامنه  -5/550الی  -5/83کیلوگرم
گزارش شده است (.)Bahri Binabaj et al., 2015
انتخاب و الگوهای آمیزشی والدین دو جزء مهم
برنامههای اصالح نژادی میباشند و باید برای حصول
بیشترین پیشرفت ژنتیکی و کمترین نرخ همخونی
بهینه شوند ( .)Nirea et al., 2012تالقی بهینه
( ،)Optimal Contributionیک روش انتخاب میباشد
که نرخ هم خونی در فرزندان بهوسیله محدود کردن
روابط خویشاوندی در والدین انتخابی جهت آمیزش
محدودشده و در نتیجه پیشرفت ژنتیکی بهینه میشود
( .)Meuwissen, 1997در برنامههای اصالح نژادی،
انتخاب منجر به افزایش میانگین ژنتیکی جمعیت
میشود ،اما انتخاب طرحهای آمیزش میتواند ساختار
ژنتیکی جمعیت را برای نسل بعد بهبود بخشد .با
استفاده از مطالعات شبیهسازی شده نشان داده است

که آمیزش بر اساس حداقل همتباری در مقایسه با
آمیزش تصادفی و وجود تداخل نسل بین  88تا 81
درصد پاسخ ژنتیکی را افزایش میدهد .وجود تداخل
نسل سبب میشود که والدین از چند طبقه سنی
انتخاب شوند و ساختار شجره ناهمگن شود
( .)Sonesson & Meuewsin, 2002شبیهسازی یک
ابزار قدرتمند مبتنی بر فنوتیپ و ژنوم دادههاست و در
نتیجه به منظور مطالعات اثر سناریوهای مختلف در
طرحهای انتخابی و آمیزشی مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Yin et al., 2014با توجه به مطالب گفته
شده ،یافتن بهترین طرحهای آمیزشی برای تالقی بین
جوامع حیوانی از نیازهای ضروری جهت بیشتر شدن
پیشرفت ژنتیکی و کاهش همخونی در برنامههای
اصالح نژادی میباشد .بنابراین هدف از این تحقیق
بررسی انواع طرحهای آمیزشی بهمنظور مقایسه
پیشرفت ژنتیکی ،نرخ همخونی و صحت ارزیابی صفتی
پیوسته با دو سطح از وراثتپذیری کم و زیاد (به
ترتیب  5/8و  )5/0بهوسیله شبیهسازی میباشد.
مواد و روشها
ایجاد جمعیت

از نرمافزار  QMSimبرای شبیهسازی و ایجاد جمعیت
استفاده شد ( .)Sargolzaei & Schenkel, 2009ابتدا
 855حیوان نر و  8555حیوان ماده شبیهسازی شد و
این افراد به مدت ده نسل به صورت تصادفی آمیزش داده
شدند .سپس از نسل دهم  95حیوان نر و  955حیوان
ماده بر اساس بیشترین مقدار ارزش اصالحی به عنوان
افراد پایه انتخاب شدند و بهمدت ده نسل بر اساس ارزش
اصالحی باال و طرحهای آمیزشی مختلف با یکدیگر
آمیزش داده شدند .نسبت جایگزینی برای نرها و مادهها
بهترتیب  5/4و  5/2در نظر گرفته شد .همچنین نرخ
دوقلوزایی برای حیوانات ماده در هر نسل  5/2و نسبت
جنسیت نیز برای فرزندان یکسان در نظر گرفته شد
(نر = ماده =  .)5/0این مقدار از نرخ دوقلوزایی به تقلید از
جمعیت گوسفند در نظر گرفته شد .صفتی پیوسته با دو
سطح از وراثتپذیری کم و زیاد (به ترتیب  5/8و  )5/0با
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واریانس فنوتیپی یک در نظر گرفته شد.
انتخاب و ارزیابی ژنتیکی

انتخاب حیوانات بهعنوان والد ،جهت بررسی انواع
طرحهای آمیزشی برای ایجاد نسل بعد بر اساس ارزش
اصالحی باال بود .برای پیشبینی ارزش اصالحی
حیوانات از مدل زیر استفاده شد:
y = 1n μ + Za + e
()8
در این مدل  yبردار عملکرد فنوتیپی 1n ،بردار یکهμ ،
میانگین کل Z ،ماتریس طرح که آثار ژنتیکی افزایشی
حیوانات را به مشاهدات ارتباط میدهد a ،بردار تصادفی
آثار ژنتیکی افزایشی و  eبردار آثار تصادفی باقیمانده
میباشد .فرضیات ذیل نیز در نظر گرفته شد:
(
و)
(
)
که  Aماتریس روابط خویشاوندی I ،ماتریس
واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و
همانی،
واریانس باقیمانده میباشد .به منظور پیشبینی ارزش
اصالحی از روش آماری بیزی ،بسته MCMCglmm
نرم افزار  Rاستفاده شد ( Hadfield & Nakagawa,
 .)2010یک زنجیره نمونهبرداری گیبس با 955555
دور تشکیل شد ،که  95555دوره اول به عنوان دوره
سوخته بود .برای مستقل بودن نمونههای گرفته شده
فاصله نمونهبرداری نیز  855در نظر گرفته شد.
طرحهای آمیزشی

پنج طرح آمیزشی مورد بررسی قرار گرفت تا پیشرفت
ژنتیکی ،نرخ همخونی ،صحت ارزیابی (همبستگی بین
ارزش اصالحی پیشبینی شده و حقیقی) با دو مقدار
وراثتپذیری مختلف ( 5/8و  )5/0بعد از ده نسل
انتخاب بررسی شود )8 :آمیزش تصادفی ( )rndکه در
آن والدین انتخابی بهصورت تصادفی با یکدیگر آمیزش
داده شدند )2 ،آمیزش بر اساس حداقل همخونی
( )minfکه درآن والدین طوری انتخاب میشدند که
همخونی در نسل بعد حداقل باشد )9 ،آمیزش بر
اساس حداکثر همخونی ( )maxfکه درآن والدین
طوری انتخاب میشدند که همخونی در نسل بعد
حداکثر باشد )4 ،آمیزش جور شده مثبت براساس
ارزش اصالحی ( )ebvکه در آن والدین براساس
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حداکثر ارزش اصالحی پیشبینیشده با یکدیگر
آمیزش داده میشدند و  )0آمیزش جورشده مثبت که
در آن والدین براساس فنوتیپ برتر ()phen
با یکدیگر آمیزش داده میشدند .ده تکرار برای هر
طرح آمیزشی منظور شد و از میانگین ده تکرار
استفاده شد.
نتایج و بحث
پیشرفت ژنتیکی ،افزایش میانگین همخونی،
وراثتپذیری و صحت ارزیابی پس از ده نسل انتخاب
در طرحهای آمیزشی محتلف در جدول  8نشان داده
شده است .همچنین روند پیشرفت ژنتیکی و افزایش
میانگین نرخ همخونی در طول ده نسل انتخاب در
شکلهای  8و  2نشان داده شده است .نتایج نشان داد
که بیشترین پیشرفت ژنتیکی بعد از ده نسل انتخاب
برای وراثتپذیری  5/8و  5/0در طرح آمیزشی ebv
(بهترتیب  8/529و  9/030واحد) و کمترین پیشرفت
ژنتیکی نیز برای وراثتپذیری  5/8و  5/0بهترتیب در
طرحهای آمیزشی  minfو ( rndبهترتیب  5/343و
 2/333واحد) میباشد .باال بودن وراثتپذیری منجر به
پیشرفت ژنتیکی بیشتر میشود .پیشرفت ژنتیکی
تابعی از شدت انتخاب ،صحت ارزیابی ارزش اصالحی و
انحراف معیار ژنتیکی افزایشی میباشد .در این مطالعه
شدت انتخاب برای صفت مورد مطالعه با دو سطح از
وراثتپذیری ( 5/8و  )5/0یکسان در نظر گرفته شد.
باال بودن پیشرفت ژنتیکی در صفت با وراثتپذیری
 5/0در مقایسه با وراثتپذیری  5/8بهدلیل باال بودن
انحراف معیار ژنتیکی و باالبودن افزایش صحت ارزیابی
ارزش اصالحی پیشبینی شده میباشد.
هنگامیکه ارزش اصالحی با استفاده از روش
بهترین پیشبینی نااریب خطی پیشبینی میشود و
حیوانات براساس ارزش اصالحیهای بهدستآمده
انتخاب شوند ،پیشرفت ژنتیکی و بهتبع آن همخونی
افزایش مییابد (.)Belonsky & Kennedy, 1998
ضریب تابعیت مقدار همخونی بهازای هر نسل برای
وراثتپذیری  5/8برای طرحهای آمیزشی ،rnd
 phen ،maxf ،minfو  ebvبهترتیب ،5/553
 5/551 ،5/591 ،5/554و  5/524بود (.)P>5/558
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مقدار همخونی بیشتر میشود (
 .)2007با توجه به اینکه هدف از اصالح نژاد افزایش
پیشرفت ژنتیکی و بهتبع آن کاهش همخونی در
جهت افزایش تنوع ژنتیکی میباشد ،مقدار همخونی
در برنامههای اصالح نژادی بهعنوان یک عامل
محدودکننده میبایست در نظر گرفته شود .مقدار
پیشرفت ژنتیکی بهازای یک درصد همخونی تحت
وراثتپذیری  5/8در طرحهای آمیزشی ،minf ،rnd
 phen ،maxfو  ebvبهترتیب ،5/831 ،5/85
 5/882 ،5/523و  5/543واحد ،و برای وراثتپذیری
 5/0برای طرحهای مذکور بهترتیب ،8/80 ،5/02
 5/903 ،5/510و  5/259واحد بود .نتایج نشان
میدهد که بیشترین و کمترین پیشرفت ژنتیکی
بهازای یک درصد همخونی بهترتیب در طرحهای
آمیزشی  minfو  maxfبهدست آمده است.

برای وراثتپذیری  5/0نیز در طرحهای آمیزشی
مذکور ضریب تابعیت مقدار همخونی بهازای هر
نسل بهترتیب  5/553 ،5/593 ،5/552 ،5/551و
 5/581بود ( .)P>5/558بیشترین و کمترین ضریب
تابعیت مقدار همخونی برای هر دو سطح از
وراثتپذیری ( 5/8و  )5/0در طرحهای آمیزشی
 maxfو  minfبود .نتایج نشان میدهد که مقدار
همخونی در صفت با وراثتپذیری باال ( )5/0در
مقایسه با وراثتپذیری پایین ( )5/8کمتر میباشد.
پژوهشگران بیان کردند که هنگامی که وراثتپذیری
صفات کم باشد ،تأکید بر روابط خویشاوندی تنی در
مقایسه با صفاتی که وراثتپذیری باالیی دارند
بیشتر است ،در این حالت احتمال بیشتری وجود
دارد که حیوانات یک خانواده با ارزش ارثی باال به
عنوان والد برای نسل بعد انتخاب شوند و در نتیجه

Daetwyler et al.,

جدول  .8پیشرفت ژنتیکی ،افزایش میانگین همخونی ،صحت پیشبینی و وراثتپذیری بعد از ده نسل انتخاب تحت طرحهای
آمیزشی مختلف با وراثتپذیری  5/8و 5/0
Table 1. Genetic gain, increase of average inbreeding, accuracy of prediction and heritability after ten generation
under different mating designs with heritability of 0.1 and 0.5
h2
0.437a
)(0.031
0.444a
)(0.021
0.436a
)(0.023
0.423a
)(0.013
0.426a
)(0.017

Accuracy
0.932c
)(0.01
0.931c
)(0.005
0.940b
)(0.006
0.942b
)(0.008
0.954a
)(0.003

0.5
Inbreeding
0.057bc
)(0.006
0.026c
)(0.004
0.356a
)(0.043
0.092bc
)(0.026
0.177b
)(0.057

Genetic gain
2.979
)(0.167
2.997
)(0.048
3.016
)(0.11
3.303
)(0.149
3.595
)(0.051

h2
0.073ab
)(0.012
0.065b
)(0.009
0.070ab
)(0.013
0.077a
)(0.009
0.077a
)(0.011

Accuracy
0.745c
)(0.063
0.711ab
)(0.037
0.808ab
)(0.033
0.768bc
)(0.028
0.827a
)(0.039

0.1
Inbreeding
0.084bc
)(0.017
0.038c
)(0.006
0.353a
)(0.038
0.079bc
)(0.009
0.215b
)(0.026

Heritability
Mating Design
rnd

Genetic gain
0.846
)(0.145
0.747
)(0.051
0.952
)(0.096
0.877
)(0.121
1.023
)(0.155

minf
maxf
phen
ebv

میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار میباشد (.)P>5/50
Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05).
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شکل  .8میانگین ارزش اصالحی حقیقی تحت طرحهای آمیزشی مختلف برای وراثتپذیری  )A( 5/8و )B( 5/0
)Figure 1. Mean of true breeding values under different mating designs with heritability 0.1 (A) and 0.5 (B
A

B
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شکل  .2مقادیر میانگین همخونی تحت طرحهای آمیزشی مختلف با وراثتپذیری  )A( 5/8و )B(5/0
)Figure 2. Average inbreeding values under different mating designs with heritability 0.1 (A) and 0.5 (B

صحت ارزیابی براساس همبستگی بین ارزش
اصالحی حقیقی و پیشبینی شده ارزیابی شد .کمترین
و بیشترین صحت ارزیابی تحت وراثتپذیری  5/8در
طرح آمیزشی  minfو  ebvبهترتیب  5/388و 5/123
بود .تحت وراثتپذیری  5/0نیز بیشترین و کمترین
مقدار همبستگی در طرح آمیزشی  )5/398( minfو
 )5/304( ebvبود .آمیزش جورشده مثبت منجر به
افزایش واریانس در بین فرزندان میشود و در نتیجه
باعث افزایش همبستگی بین ارزش اصالحی
پیشبینیشده و حقیقی میگردد ( Gowane et al.,
 .)2018صحت ارزیابی با روش  BLUPبرای
وراثتپذیری  5/8در دامنه  5/98-5/45و برای
وراثتپذیری  5/0در دامنه  5/12-35گزارش شده
است ( .)Karimi et al., 2019باالبودن صحت ارزیابی
در مطالعه حاضر میتواند بهدلیل کوچک بودن
جمعیت و باال بودن روابط خویشاوندی در جمعیت
شبیهسازی شده باشد .پژوهشگران گزارش نمودهاند
که باال بودن خویشاوندی در حیوانات منجر به افزایش
صحت پیشبینی ارزشهای اصالحی میشود ( Clark
 .)et al., 2012در این مطالعه حیوانات بر اساس ارزش
اصالحی برتر به عنوان والد انتخاب شده و در ادامه بر

اساس طرحهای آمیزشی مختلف (،maxf ،minf ،rnd
 phenو  )ebvبا یکدیگر آمیزش داده شدند .متفاوت
بودن مقادیر وراثتپذیری در طرحهای آمیزشی ،rnd
 phen ،maxf ،minfو  ebvبرای وراثتپذیری  5/8و
 5/0پس از ده نسل انتخاب را میتوان به علت کاهش
تغییرات ژنتیکی تفسیر کرد (جدول  .)8تحت تأثیر
انتخاب واریانس ژنتیکی و فراوانی اللی کاهش مییابد
( )Bulmer, 1971در نتیجه تفاوت بین خانوادهها
کاهش یافته و مقادیر وراثتپذیری کاهش مییابد.
نتیجهگیری کلی

نتایج این مطالعه نشان داد که کمترین پیشرفت ژنتیکی
بدون درنظرگرفتن همخونی بهعنوان یک عامل
محدودکننده برای وراثتپذیری  5/8و  5/0بهترتیب در
طرحهای آمیزشی  minfو  rndمیباشد .با این وجود
بیشترین و کمترین پیشرفت ژنتیکی به ازای افزایش یک
درصد همخونی برای هر دو سطح از وراثتپذیری ( 5/8و
 )5/0بهترتیب در طرحهای آمیزشی  minfو  maxfبود.
بنابراین طرح آمیزشی  minfبه طرحهای آمیزشی دیگر
ارجعیت دارد و در برنامههای اصالح نژادی پیشنهاد
میگردد.
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