پضٍّؾْای تَلیذات داهی عال ًْن /ؽوارُ  /20تاتغتاى 123 ............................................................................................................................ 1397

ترآيرد صحت اوتخاب شوًمی در جًامع کًچک شوتیکی -مطالعٍ ؼثیٍظازی
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چکیذٌ
در پصيَػ حاضر ترای ارزیاتی تأثیر مىاتع مختلف اطالعات جًامع خارجی تر صحت ترآيرد ارزغَای اصالحی شوًمی حیًاوات
جًان در جمعیت کًچک ،دي جمعیت کًچک ي تسرگ گاي ؼیری ؼثیٍظازی گردیذ .یک جمعیت تسرگ متؽکل از َ 200سار حیًان طی
 15وعل ي ظپط یک جمعیت کًچک متؽکل از َ 5سار حیًان طی 3وعل تٍ کمک ورمافسار  QMSimتٍ گًوٍای ایجاد ؼذوذ کٍ دي
جمعیت از لحاظ شوتیکی مرتثط تًدوذ .تراظاض مىاتع مختلف اطالعات در دظترض ظٍ راَثرد ترآيرد صحت ارزیاتیَای شوًمی تعریف
گردیذ .در راَثرد ايل ،صحتَای ارزغَای اصالحی شوًمی تراظاض ارزغَای شوًمی دامَا در جمعیت کًچک ترآيرد گردیذوذ .در
راَثرد ديم ،صحتَای ارزغَای اصالحی حیًاوات تٍ کمک اطالعات دامَا در جمعیت کًچک ي ویس ارزغَای اصالحی شوًمی
دامَای ور جمعیت تسرگ ترآيرد ؼذوذ .در راَثرد ظًم ،اطالعات فىًتیپی ،شوًتیپی ي ؼجرٌ دامَا جمعیت تسرگ ترای ترآيرد صحتَا
یا ارزغَای اصالحی شوًمی دامَا جمعیت کًچک اظتفادٌ ؼذ .میاوگیهَای صحت ترآيرد ارزغَای اصالحی شوًمی در راَثردَای
ايل ،ديم ي ظًم تٍ ترتیة  0/40 ،0/34ي  0/50تٍ دظت آمذَ .مچىیه میاوگیهَای ضریة پیػتیىی رگرظیًوی در راَثردَای ايل،
ديم ي ظًم تٍترتیة  0/33 ،0/44ي  0/33ترآيرد گردیذ .وتایج حاصل از ایه پصيَػ وؽان دادوذ کٍ اظتفادٌ َمسمان از اطالعات
فىًتیپی ،ؼجرٌای ي شوًتیپی دي جمعیت ترای ترآيرد صحت ارزغَای اصالحی شوًمی کاوذیذاَای اوتخاب در جًامع کًچک در راَثرد
ظًم ،عاليٌ تر افسایػ صحت پیػتیىی ،تفايت معىیداری در صحت پیػتیىی را وعثت تٍ دي راَثرد دیگر تٍ َمراٌ دارد.
ياشٌَای کلیذی :گاي ؼیری ،ارزغ اصالحی شوًمی ،صحت پیػتیىی ،جامعٍ کًچک ،ؼثیٍظازی
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مقذمٍ
تزًاهِّای اصالح ًضاد در گاٍ ؽیزی کِ در تیؼ اس 30
کؾَر دًیا در حال اًجام اعت ،اس اطالعات حیَاًات تزتزی کِ
هزکش ایٌتزتَل 1در اختیار آًْا قزار هیدّذ ،تزای ارسیاتیّای
صًتیکی اعتفادُ هیکٌٌذ ( .)18در کؾَرّای تا جوعیتّای
کَچک گاٍ ّلؾتایي (کِ ایزاى را ّن هیتَاى جشء ایي کؾَرّا
داًغت) تا ٍارد کزدى هَاد صًتیکی هاًٌذ تلیغِ آتغتي ،اعپزم ٍ...
اقذام تِ اصالح ًضاد گاٍ ّلؾتایي هیکٌٌذ ( .)2علیرغن ٍاردات،
ایي کؾَرّا هایل تِ اعتفادُ اس تزًاهِّای اصالح ًضاد هذٍى ٍ
پیؾزفتِ ّغتٌذ .دقت ارسیاتیّا در جوعیتّای کَچک ّلؾتایي
پاییي تَدُ ٍ در گلِّا هیتَاى اس هشایای اطالعات هَجَد در
جوعیتّای تشرگ صًتیکی تزای افشایؼ صحت تزآٍرد ارسیاتیّا
اعتفادُ ًوَد ( .)24اًتخاب صًَهی 2اس اطالعات صًَهی
ًؾاًگزّای هتزاکن تزای تزآٍرد ارسػّای اصالحی تخویٌی
صًَهی ٍ طثقِتٌذی کاًذیذاّای اًتخاب در تزًاهِّای اصالحی
گاٍّای ؽیزی اعتفادُ هیگزدد ( .)12در اًتخاب صًَهی اتتذا
اثزات ًؾاًگزّا در جوعیت هزجع 3کِ ؽاهل دامّا تا دادُّای
صًَهی ٍ رکَرد فٌَتیپی ّغتٌذ ،تزآٍرد گزدیذُ ٍ عپظ
ارسػّای اصالحی صًَهی 4در جوعیت تغت ؽذُ 5تزای ّز
حیَاى تا اطالعات صًَتیپی تخویي سدُ هیؽَد ( .)6اس هشایای
اًتخاب صًَهی افشایؼ صحت پیؼتیٌی صًَهی ،افشایؼ پیؾزفت
صًتیکی ٍ کاّؼ فاصلِ ًغل هیتاؽذ ( .)19تِ دلیل کاّؼ
ّشیٌِ تعییي صًَتیپ در عالیاى اخیز اعتفادُ اس اًتخاب صًَهی
تزای اصالح حیَاًات تٍِیضُ گاٍ ؽیزی تَععِ یافتِ اعت .در
عالیاى اخیز تا افشایؼ اطالعات صًَهی تِ اطالعات ؽجزُ ٍ

فٌَتیپ گاٍّای ؽیزی ،صحت پیؼتیٌیّای صًَهی تزای
صفات هَرد تزرعی افشایؼ ًؾاى دادُ اعت .ایي افشایؼ دقت
تٍِیضُ تزای ٍقتی کِ جوعیتّای هزجع کَچک تاؽذ ،تیؾتز
اعت ( .)23،11،7عالٍُ تز آى تذٍى ًیاس تِ عولکزد ًتاج هیتَاى
هشایای صًتیکی گاٍّای ًز جَاى را تخویي سد .اهزٍسُ
عاسهاىّای اصالح ًضادی اطالعات صًتیکی را تِ ارسػّای
اصالحی تخویٌی تزای ؽٌاعایی ّزچِ تْتز گاٍّای ًز جَاى
اضافِ ًوَدُاًذ ( .)3اعضای کٌغزعیَم  Euro-Genomicsاس
اطالعات صًَهی تزای تخویي ارسػّای اصالحی صًَهی در
گاٍّای جَاى تذٍى ًیاس تِ ؽجزُ اعتفادُ ًوَدُاًذ ( .)15در
چٌیي هَاردی تزای افشایؼ صحت پیؼتیٌیّا اس توام اطالعات
(صًَهی ،ؽجزُ ٍ فٌَتیپ) تزای تزآٍرد صحت پیؼتیٌیّا
اعتفادُ هیؽَد .در جَاهع کَچک تِدلیل کن تَدى اطالعات
صًتیکی در دعتزط ،اًتظار هیرٍد ارسػّای اصالحی صًَهی تا
صحت پاییي تزآٍرد گزدًذ .اهزٍسُ عؤال ایياعت کِ آیا هیتَاى
اس اطالعات صًَهی جَاهع هزجع تشرگ تزای افشایؼ صحت
پیؼتیٌی صًَهی در جَاهع کَچک گاٍ ّلؾتایي اعتفادُ ًوَد.
ایي اهز تٍِیضُ تزای کؾَرّای در حال تَععِ هاًٌذ ایزاى کِ
گاٍّای ّلؾتایي تعییي صًَتیپ ؽذُ سیادی در دعتزط ًذارًذ،
هْن هیتاؽذ .اطالعات جَاهع تشرگ اس چٌذ هغیز هیتَاًذ تزای
افشایؼ صحت پیؼتیٌیّا در جَاهع کَچک هؾارکت داؽتِ
تاؽذ .اٍل ایٌکِ ارسػّای اصالحی تخویٌی ( )EBVیا
ارسػّای اصالحی صًَهی ( )GEBVجَاهع تشرگ تِعٌَاى
اطالعات خارجی هیتَاًٌذ در قالة اطالعات پیؾیي 6تزای
 BLUPیا سهیٌِ صًَهی یا غیزصًَهی در جَاهع کَچک اعتفادُ
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گزدًذ .دٍم ایٌکِ اگز دادُّای هؾتزک در دعتزط تاؽذ هیتَاى
دادُّای چٌذیي کؾَر را در قالة جوؼیت هزجغ تا ّن تزکیة
ًوَد .اعتفادُ اس توام اطالػات در دعتزط هاًٌذ هادُّای تؼییي
صًَتیپ ؽذُ در عیغتن تک هزحلِای  )ssGBLUP( BLUPتِ
آعاًی هیتَاًذ اًجام گیزد ( .)10عَم ایٌکِ ارسػّای اصالحی
صًَهی در جَاهغ کَچک هیتَاًذ تِ کوک اثزات ًؾاًگز تزآٍرد
ؽذُ در جَاهغ تشرگ تزآٍرد گزدد ( .)2ؽزایط هتفاٍت اجتواػی-
اقتصادی ٍ هحیطی در کؾَرّای هتفاٍت تا جوؼیتّای کَچک
گاٍ ّلؾتایي ،در طزاحی تزًاهِّای اصالحی حیَاًاتی کِ اس
لحاظ صًتیکی ٍ اقتصادی هؤثز ّغتٌذً ،یش هحذٍدیتّایی را
ایجاد ًوَدُ اعت .اگزچِ ّشیٌِ تؼییي صًَتیپ تِ ؽذت در حال
کاّؼ هیتاؽذ اها عزهایِگذاری در ایي سهیٌِ تزای کؾَرّایی
کِ دارای قذرت اقتصادی هحذٍد تَدُ ٍ جوؼیتّای کَچک گاٍ
ّلؾتایي را دارًذ کاهالً هؾَْد هیتاؽذ .لذا ّذف اس ایي هطالؼِ
تزرعی ،صحت ارسیاتیّای صًَهی در یک جوؼیت کَچک تا
رٍیکزدّای هختلف تزای تزکیة اطالػات اس یک جوؼیت تشرگ
ٍاتغتِ تا اعتفادُ اس ؽثیِعاسی تَد.

راهبردهای شبیهسازی

روشهای ارزیابی

تجشیِ دادُّا تا ًزمافشار خاًَادُ  BLUPFاًجام ؽذ
( .)13تزای تزرعی ارتثاط صًتیکی تیي دٍ جاهؼِ ؽثیِعاسی ؽذُ
اس ّوثغتگی صًتیکی تیي ػولکزد حیَاًات در دٍ جاهؼِ کَچک
ٍ تشرگ اعتفادُ گزدیذّ .وثغتگی تِ کوک رٍیِ  REMLتزای
عِ تکزار تذعت آهذ ٍ در ًْایت هیاًگیي گزفتِ ؽذ .ارسػّای
اصالحی صًَهی تزای راّثزد  3 ٍ 1تِ کوک ٍ )1( ssGBLUP
تزای راّثزد  2تِ کوک  ssGBLUPتِ ّوزاُ اطالػات جاهؼِ
تشرگ ( )9تزآٍرد ؽذًذ .تزای توام راّثزدّا اس هذل دارای اثز
ثاتت (هیاًگیي کل) ،اثز تصادفی صًتیکی حیَاى ٍ اثز تاقیواًذُ
اعتفادُ ؽذ .هذل هَرد اعتفادُ در ایي پضٍّؼ ؽاهل راتطِ 1
تَد:
)
1
(
راتطِ
y  1  Zu  e
در راتطِ  :y ،1تزدار ارسػّای فٌَتیپی :µ ،تزدار اثزات
ثاتت (هیاًگیي کل) :Z ،هاتزیظ ضزایة کِ هؾاّذات را تِ
اثزات ثاتت هزتثط هیکٌذ :u ،تزدار اثزات افشایؾی حیَاى ٍ :e
تزدار اثزات تصادفی تاقیواًذُ هیتاؽذ .در هؼادلِ تاال فزض ؽذ
1- Historical population
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عِ راّثزد تزاعاط هٌاتغ هختلف در دعتزط تزای تزآٍرد
صحت ارسیاتیّای صًَهی تؼزیف گزدیذ .در راّثزد اٍل تؼذاد
 2000فٌَتیپ 19000 ،دامّا ؽجزُ ٍ  900حیَاى صًَتیپ ؽذُ
فقط تزای جَاهغ کَچک در ًظز گزفتِ ؽذ .در ایي راّثزد
صحت ارسػّای اصالحی صًَهی تزاعاط ارسػّای صًَهی
دامّا در جاهؼِ کَچک تزآٍرد گزدیذ .در راّثزد دٍم اس اطالػات
جاهؼِ کَچک تِػالٍُ ارسػّای اصالحی صًَهی  3800حیَاى
ًز اس جاهؼِ تشرگ کِ تِػٌَاى اطالػات پیؾیي تَدًذ ،تزای
ارسیاتیّا هَرد اعتفادُ قزار گزفتٌذ .در ایي راّثزد صحت
ارسیاتیّای صًَهی حیَاًات تِ کوک اطالػات دامّا در جاهؼِ
کَچک تِ ػالٍُ ارسػّای اصالحی صًَهی دامّا ًز جاهؼِ
تشرگ تزآٍرد ؽذًذ .در راّثزد عَم یک ؽزایط ایذُال ؽاهل
اطالػات فٌَتیپی ،صًَتیپی ٍ ؽجزُ دامّا جاهؼِ تشرگ تزای
هحاعثِ ارسػّای اصالحی صًَهی دامّا در جاهؼِ کَچک
هخلَط گزدیذ .تٌاتزایي اس توام اطالػات جاهؼِ کَچک تِػالٍُ
 184000رکَرد فٌَتیپی 356000 ،حیَاى در ؽجزُ ٍ 42000
حیَاى صًَتیپ ؽذُ در جاهؼِ تشرگ تزای تزآٍرد صحت
ارسیاتیّا اعتفادُ گزدیذ (جذٍل  .)1تزای تزآٍرد صحت
ارسیاتیّای صًَهی اس ّوثغتگی تیي ارسػّای اصالحی صًَهی
ٍ ارسػّای اصالحی ٍاقؼی اعتفادُ ؽذ .ضزیة رگزعیَى
پیؼتیٌی صًَهی ،کِ اس ضزیة رگزعیَى ارسػ اصالحی ٍاقؼی
تز ارسػ اصالحی صًَهی تذعت آهذ ،اًتظار ایياعت کِ ایي
ضزیة ًشدیک تِ یک تاؽذ کِ در ایي حالت ًؾاىدٌّذُ
ایياعت کِ هقیاط ارسػ اصالحی صًَهی هؾاتِ ارسػ
اصالحی تخویٌی هیتاؽذ ٍ اریة آى کوتز هیتاؽذ.
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مواد و روشها
تزای ایجاد یک جوؼیت ؽثیِعاسی ؽذُ اس گاٍ ّلؾتایي اس
ًزمافشار  )17( QMSimاعتفادُ گزدیذ .دٍ جاهؼِ هزتثط تا ّن
تزای عِ ًغل ؽثیِعاسی گزدیذًذ .تزای ؽزٍع ،یک جاهؼِ
تشرگ ؽاهل ّ 200شار حیَاى تزای ً 15غل ٍ عپظ یک جاهؼِ
کَچک هتؾکل اس ّ 5شار حیَاى تزای ً 3غل کِ تا جاهؼِ تشرگ
ًغثت جشئی داؽتٌذ ،ایجاد گزدیذ .تزای ایجاد یک عطح ٍاقؼی
اس ػذم تؼادل پیَعتگی یک جوؼیت پایِ 1تزای ً 1000غل در
اتتذا تا ّ 3شار حیَاى ؽزٍع ؽذُ ٍ عپظ در ًغل  500تِ 30
ّشار حیَاى افشایؼ یافت ٍ هجذداً در ًغل آخز تِ تؼذاد ّ 20شار
کاّؼ پیذا ًوَد ٍ اس ایي تؼذاد حیَاى ً 0/1ز در ًظز گزفتِ ؽذ.
عپظ جاهؼِ تشرگ تِ تؼذاد  1000حیَاى ًز ٍ ّ 150شار حیَاى
هادُ تِ کوک حیَاًات ًغل پایِ ایجاد گزدیذ .تزای حیَاًات
هادُ رکَردّای اًفزادی در ًظز گزفتِ ؽذ .اس آًجا کِ
ٍیضگیّای تَلیذی هْن ٍراثتپذیزی هتَعط دارًذٍ ،راثتپذیزی
در ایي ؽثیِعاسی  0/3در ًظز گزفتِ ؽذ .هیشاى جایگشیٌی ًزّا
ٍ هادُّا در جوؼیت تِتزتیة  30 ٍ 90درصذ در ًظز گزفتِ ؽذ.
هؼیار اًتخاب دامّا تزاعاط حذاکثز ارسػ اصالحی تخویٌی تَد.
تزای ّز سایواى یک گَعالِ ؽثیِ عاسی ؽذ .تزای تأعیظ
جاهؼِ کَچک در ًغل اٍل تؼذاد  150حیَاى ًز ٍ ّ 2شار هادُ اس
ًغل  13جاهؼِ تشرگ اًتخاب ؽذًذ .عاختار جاهؼِ کَچک
هؾاتِ جاهؼِ تشرگ تَد تا ایي تفاٍت کِ هؼیار اًتخاب تِصَرت
تصادفی در ًظز گزفتِ ؽذ .تؼذاد ّ 40شار ًؾاًگز  SNPدٍ آللی
تز رٍی  29جفت کزٍهَسم (هؾاتِ تؼذاد کزٍهَسٍم گاٍ تذٍى
کزٍهَسٍمّای جٌغی) ؽثیِعاسی گزدیذّ .وچٌیي تؼذاد 400
 QTLدٍ آللی کِ تِصَرت تصادفی تز رٍی کزٍهَسمّا قزار
گزفتٌذ ،در ًظز گزفتِ ؽذ .اطالػات صًَهی تزای ً 10غل اس 15

ًغل جاهؼِ تشرگ ٍ ً 3غل جاهؼِ کَچک اعتفادُ ؽذ .داهٌِ
ػذم تؼادل پیَعتگی اس  0/3تا  0/4تزای ّز دٍ جوؼیت تَد.
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ٍاریاًط شًتیکی افسایؽی ٍ
کِ
کِ
هاتریعی کِ خَیؽاًٍذی ؼجرُای ٍ شًَهی را ترکیب هیکٌذ.
بٌابرایي در هعادالت هذل هختلط ٌّ BLUPگاهی کِ هعکَض
هاتریط خَیؽاًٍذی ؼجرُ بِ کوک  H-جایگسیي گردد هذل
بِ  ssGBLPتبذیل ؼَد (.)1
رابطِ ()2
= 𝐻
𝐴+
𝐴𝐺 −
H

هعکَض هاتریط ؼاهل خَیؽاًٍذی
در رابطِ ،2
ؼجرُای بیي دامّای تعییي شًَتیپ ؼذُ ٍ  Gهعکَض
هاتریط خَیؽاًٍذی شًَهی هیباؼذ .برای هقایعِ هعٌیداری دٍ
بِ دٍی ّر کذام از ایي رٍغّا از آًالیس آهاری
 Hotelling- Williams t- testاظتفادُ ؼذ (.)15

جذٍل  -1تعذاد حیَاًات با فٌَتیپ ،اطالعات ؼجرُ ٍ شًَتیپ (هیاًگیي  3بار ؼبیِظازی  ±داهٌِ) برای جاهعِ کَچک ٍ بسرگ

Table . Number of animal with phenotype, pedigree information and genotypes (mean of replicates ± range) for a small
population and a large population
هٌابع
هیاًگیي  ±داهٌِ
فٌَتیپ
جاهعِ کَچک
2000±10
جاهعِ بسرگ
184000±1966
ؼجرُ
جاهعِ کَچک
19000±153
جاهعِ بسرگ
356000±1432
شًَتیپ
جاهعِ کَچک
900±0
جاهعِ بسرگ
42000±296

جذٍل  -2صحت تخویي ارزغّای اصالحی شًَهی (هیاًگیي ±خطای هعیار) برای راّبردّای هختلف

Table . Accuarcy of estimation genomic breeding values (mean ± standard error) for different scenarios

راّبردّای هختلف
راّبرد اٍل
راّبرد دٍم
راّبرد ظَم

تعذاد حیَاًات تعییي شًَتیپ ؼذُ
1000
2500
5000
1000
2500
5000
1000
2500
5000

شًَهی با ّن ترکیب گردیذ افسایػ چؽوگیری در صحت
ارزغّای اصالحی شًَهی بذظت آهذ .هقذار هتَظط ایي صحت
در ایي راّبرد  0/50بَد کِ ًعبت بِ راّبرد اٍل ٍ دٍم بِترتیب
ٍ 10 ٍ 16احذ افسایػ ًؽاى داد ٍ ایي افسایػ ًیس هعٌیدار بَد.
در یک هطالعِ کِ با دادُ ٍاقعی گاٍ ّلؽتایي اًجام گرفت
باالتریي صحت برای ارزغّای اصالحی ٌّگام هخلَط کردى
اطالعات ایٌتربَل ٍ جوعیت هحلی بِ جاهعِ ّذف بذظت آهذ
( .)16برای افسایػ ارزغ اصالحی شًَهی در جوعیت گاٍ
ّلؽتایي گفتِ ؼذُ اظت کِ جوعیت هرجع بایذ بِ اًذازُ کافی
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هتَظط صحت تخویي برای راّبرد اٍل کِ از اطالعات
فٌَتیپ ،شًَتیپ ٍ ؼجرُ حیَاًات فقط جاهعِ کَچک اظتفادُ
ؼذُ بَد برابر  0/34برآٍرد گردیذ .در راّبرد دٍم کِ از
ارزغّای اصالحی شًَهی گاٍّای ًر در جاهعِ بسرگ برای
برآٍرد صحت تخویي ارزغ شًَهی حیَاًات تأییذ در جاهعِ
کَچک ًیس اظتفادُ ؼذُ بَد هتَظط صحت  0/40بذظت آهذ کِ
ٍ 6احذ ًعبت بِ راّبرد اٍل افسایػ ًؽاى دادٍ .لی ایي افسایػ
هعٌیدار ًبَدٍ .لی در راّبرد ظَم کِ اطالعات ؼجرُ ،فٌَتیپ ٍ
شًَتیپ دٍ جاهعِ (کَچک ٍ بسرگ) برای برآٍرد ارزغ اصالحی

هتَظط صحت تخویي ارزغ اصالحی
0/32±0/023
0/34±0/028
0/36±0/031
0/37±0/029
0/39±0/054
0/44±0/053
0/43±0/065
0/49±0/110
0/58±0/118
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نتایج و بحث
بِ کوک ؼبیِظازی بیي جاهعِ کَچک ٍ جاهعِ بسرگ
ارتباط قَی ایجاد گردیذ ٍ هتَظط ّوبعتگی شًتیکی بیي دٍ
جاهعِ  0/91±0/023در ًظر گرفتِ ؼذ .هرکس ایٌتربَل هیساى
ّوبعتگی شًتیکی بیي جَاهع را برای بررظی اثر هتقابل بیي
شًَتیپ ٍ هحیط بیي توام کؽَرّا از  0/85تا  0/98در ًظر
هیگیرد کِ عذد ها در داهٌِ گسارؼات ایي هرکس بَد ( .)8در ایي
تحقیق هسیت ٍارد کردى اطالعات جاهعِ بسرگ بِ عٌَاى

اطالعات پیؽیي در درٍى جاهعِ کَچک برای برآٍرد صحت
پیػبیٌیّا ٍ تخویي ضریب پیػبیٌی رگرظیًَی هَرد بررظی
قرار گرفت .عالٍُ بر آى ،ترکیب هتفاٍت حیَاًات دارای فٌَتیپ
ٍ شًَتیپ برای هحاظبِ ارزغّای اصالحی شًَهی ٍ تعذاد
هتفاٍت حیَاًات تعییي شًَتیپ ؼذُ در جاهعِ کَچک ًیس هَرد
بررظی قرار گرفت .صحت تخویي پیػبیٌی شًَهی برای
حیَاًات جاهعِ کَچک در جوعیت تأییذ برای توام راّبردّا در
جذٍل  2آٍردُ ؼذُ اظت.
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جذٍل  -3ضزیة رگزسیَى پیصتیٌی صًَهی تزای راّثزدّای هختلف
راّثزدّای هختلف
راّثزد اٍل
راّثزد دٍم
راّثزد سَم

Table . The regression coefficient of prediction of genomic breeding value for different scenarios
ضزیة رگزسیَى پیصتیٌی صًَهی
تعذاد حیَاًات تعییي صًَتیپ ضذُ
0/74
1000
0/76
2500
0/78
5000
0/81
1000
0/83
2500
0/85
5000
0/90
1000
0/91
2500
0/95
5000

1- Linkage disequilibrium
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در آیٌذُ احتواالً اطالعات صًَهی تزای تزًاهِّای اصالحی
تیي کطَرّای هختلف تِ اضتزاک گذاضتِ ضَد کِ ایي اهز تِ
سَد کطَرّای دارای جوعیتّای کَچک گاٍ ّلطتایي تاضذ.
عالٍُ تز آى اگز ّوِ کطَرّای دارای گلِّای گاٍ ّلطتایي
دامّای اصالح ضذُ ٍ اطالعات ٍاتستِ را تِ اضتزاک تگذارًذ،
پیطزفت صًتیکی سزیعتز هَرد اًتظار است .تْتزیي راُحل تزای
پیطزفت صًتیکی سزیع در جوعیتّای کَچک گاٍ ضیزی تایذ
اًذاسُ ٍ ساختار ٍاقعی جوعیت ،هحیط تَلیذ ٍ هٌاتع در دستزط
(هاًٌذ اًساى ،تکٌیک ٍ صًَهیک) هَرد تزرسی قزار گیزد (.)2،25
ًتایج هطالعِ حاضز ًطاى داد کِ اگزچِ صحت پیصتیٌی صًَهی
در جاهعِ کَچک هحذٍد هیتاضذٍ ،لی استفادُ اس اطالعات
جَاهع تشرگ ٍ هزتثط اس لحاظ صًتیکی تِ جَاهع کَچک هیتَاًذ

تاعث افشایص صحت اًتخاب در کاًذیذاّای جَاى گزدد .تزکیة
کزدى اطالعات ضجزُ ،فٌَتیپ ٍ صًَتیپ دٍ جاهعِ تاعث
تیطتزیي صحت ارسیاتی صًَهی گزدیذ .تا تَجِ تِ ایٌکِ در کطَر
ایزاى جاهعِ هزجع تشرگ در اختیار ًیست ٍ تعذاد گاٍّای
ّلطتایي تعییي صًَتیپ ضذُ ًیش هحذٍد هیتاضذ ،اگز هزاکش ٍارد
کٌٌذُ اسپزم اطالعات صًَهی گاٍّای تزتز خزیذاری ضذُ را اس
کطَرّای هثذاء تقاضا ٍ ایي اطالعات را دریافت کٌٌذ ،هیتَاى
اس ّویي اطالعات گاٍّای ٍارداتی تِعٌَاى اطالعات پیطیي در
جوعیتّای کَچک گاٍ ّلطتایي در ایزاى استفادُ کزد .در آخز
هیتَاى گفت کِ اًتخاب صًَهی هوکي است در آیٌذُ پیطزفت
صًتیکی را در جَاهع کَچک (تٍِیضُ ٍقتی کِ اطالعات جَاهع
تشرگ هزتثط تا جَاهع کَچ در اختیار تاضذ) سزعت تثخطذ.
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تشرگ تاضذ ( .)11تزای افشایص تعذاد حیَاًات جاهعِ هزجع
هیتَاى اس جَاهع دیگز کِ تا جاهعِ ّذف اس لحاظ صًتیکی هزتثط
ّستٌذ ،استفادُ ًوَد ( .)2در چٌیي هَاردی ،صحت ارسشّای
اصالحی صًَهی تزای کاًذیذاّای اًتخاب در جَاهع کَچک تِ
ضذت تحت تأثیز سطَح عذم تعادل پیَستگی 1تیي ًطاًگز ٍ
 ٍ QTLسطَح رٍاتط هَجَد تیي دٍ جوعیت قزار هیگیزد (.)5
در یک هطالعِ کِ تز رٍی صفات تَلیذ ضیز ،تارٍری ٍ تعذاد
سلَلّای سَهاتیک ضیز تز رٍی گاٍ ّلطتایي آهزیکای ضوالی
اًجام گزدیذ ،افشایص حیَاًات جوعیت هزجع تا جوعیتّای
هطتزک اس دیگز کطَرّا تاعث افشایص صحت پیصتیٌی صًَهی
در ایي صفات گزدیذ ( .)20در کطَر داًوارک اخیزاً تِ دلیل تعذاد
کن گاٍّای ًضاد جزسی ایي جوعیت را تا گاٍّای هزجع جزسی
تزای افشایص صحت پیصتیٌیّا تزکیة ًوَدُاًذ ( .)4تزخی
هطالعات صَرت گزفتِ گشارش دادًذ کِ تا افشٍدى ارسشّای
اصالحی تخویٌی جوعیتّای خارجی تِ جوعیت تَهی تْثَد
سیادی در صحت اًتخاب را گشارش دادُاًذ ( .)25،22،21تا
ایيحال در هطالعِ حاضز در راّثزد دٍم تا اضافِ ًوَدى
ارسشّای اصالحی صًَهی حیَاًات جوعیت تشرگ تِ جوعیت
کَچک هیشاى افشایص صحت ًاچیش تَد .تا افشایص تعذاد
دختزّای ّز گاٍ ًز در جوعیتّای کَچک احتواالً تْثَد
صحت هطاّذُ گزدد .تیطتزیي افشایص صحت پیصتیٌی صًَهی
در راّثزد سَم ٍقتی کِ اطالعات ضجزُ ،فٌَتیپ ٍ صًَتیپ در
دٍ جاهعِ هَرد تزرسی تا ّن هخلَط گزدیذ ،هطاّذُ ضذ .کِ

ًتایج هطالعِ حاضز تا ًتایج هطالعات دیگزی کِ تز رٍی دادُ گاٍ
ّلطتایي اًجام گزدیذ هطاتقت داضت ( .)2در یک هطالعِ کِ تا
دادُ ضثیِساسی ضذُ صَرت گزفت هیاًگیي صحت اًتخاب
صًَهی تزای هَاردیکِ فقط اس اطالعات داخلی ،خارجی ٍ تزکیة
ایي دٍ اًجام گزفت تِ تزتیة  0/29 ٍ 0/20 ،0/13تذست آهذ
( .)25در هطالعِ دیگز تا تزکیة کزدى اطالعات در گاٍّای
ّلطتایي افشایص  1/6درصذی در صحت صًَهی گشارش گزدیذ
( )10کِ ًتایج هطالعِ حاضز در تَافق تا ایي هطالعات تَد .اس
طزف دیگز تا افشایص تعذاد حیَاى تعییي صًَتیپ ضذُ اس 1000
تِ  5000صحت تخویي ارسشّای اصالحی صًَهی در توام
راّثزدّا افشایص ًطاى داد .ایي افشایص تعذاد صًَتیپ اس 1000
تِ  5000حیَاى در راّثزد سَم ًسثت تِ راّثزد اٍل ٍ 22احذ
افشایص صحت را ًطاى داد (جذٍل  .)2ضزیة رگزسیَى
پیصتیٌی صًَهی تزای راّثزدّای هتفاٍت در جذٍل  3ارائِ
گزدیذُ است .هتَسط ضزیة رگزسیًَی تزای ایي سِ راّثزد تِ
تزتیة  0/93 ٍ 0/83 ،0/74تذست آهذ .ضزیة رگزسیَى
پیصتیٌی صًَهی تزای راّثزد سَم ًسثت تِ دٍ راّثزد دیگز تِ
عذد یک ًشدیکتز تَدٍ .ارد کزدى توام اطالعات در هذل تاعث
اریة کوتز ًتایج گزدیذ .تا تَجِ تِ ًتایج هیتَاى گفت کِ اریة
راّثزد سَم ًسثت تِ دٍ تا راّثزد دیگز کوتز تَد .اس طزف دیگز
ّوچٌیي تا افشایص تعذاد حیَاًات تعییي صًَتیپ در توام
راّثزدّا اس  1000تِ  5000حیَاى افشایص ایي عذد ٍ ًشدیکی
آى تِ عذد یک هطاّذُ ضذ.
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Abstract
In the present study two genetically connected small and large populations were simulated and
the effect of different sources of information from foreign populations on the accuracy of predicted
genomic breeding values of young animals of the small population was investigated. A large
population consist of
animals over
generations and a small population consist of
animals over generations were generated with QMSim simulation software in a such way that the
small population was connected to the large one. Three scenarios were defined for estimating the
accuracy of genomic evaluations based on various sources of available information. In the first
scenario, the accuracy of genomic breeding values was estimated based on the genomic breeding
values of individuals in the small population. In the second scenario, the accuracy of genomic
breeding values of animals was estimated using the information of individuals in the small
population accompanied with the genomic breeding values of male individuals from the large
population. In the third scenario, phenotypic, genotypic and pedigree data of individuals from the
large population were integrated to estimate the genomic breeding values of individuals in the small
population. The averages for accuracy of estimated genomic breeding values were . , . and
. under the first, second and third defined scenarios, respectively. Furthermore, the averages for
regression coefficient of prediction for genomic breeding values were . , . and . under the
first, second and third defined scenarios, respectively. The obtained results revealed that the
integration of phenotypic, genotypic and pedigree information of both large and small populations
had the most advantage for estimating the genomic breeding values of selected candidates in the
small populations.
Keywords: Dairy cattle, Genomic breeding value, Prediction accuracy, Small population,
Simulation

