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 خالصه

تاثیز تخویي ارسؽْای اصالحی صًَهیک تا اعتفادُ اس ًؾاًگزّای ٍاقع ؽذُ درهحذٍدُ  در ایي هطالعِ

 قزارگزفتِ تز رٍی ّوِ قغوتْای صًَم ٍ ّوچٌیيصًْای هَثز تز صفت در هقایغِ تا اعتفادُ اس ًؾاًگزّای  

، در صَرت اعتفادُ اس رکَردّای فٌَتیپی تز صحت ارسیاتی صًتیکیهزخع ٍ تاییذاثز تعذاد ًغل تیي گزٍُ 

هَرد تزرعی قزار گزفت. ًتایح ایي تحقیق ًؾاى داد کِ اعتفادُ اس ًؾاًگزّایی کِ ًشدیک تِ  ،گزٍُ هزخع

صحت تخویي ارسؽْای اصالحی را افشایؼ هی دّذ. ّوچٌیي افشایؼ تعذاد  ،َثز تز صفات ّغتٌذصًْای ه

در اًتخاب صًَهیک ًغل تیي گزٍُ هزخع ٍ گزٍُ تاییذ تاعث کاّؼ صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی هی ؽَد.

ّا تیي ًؾاًگزّای هداٍر تقغین هی ؽَد. ّزچِ تعذاد ًغل تیي گزٍُ هزخع ٍ گزٍُ تاییذ تیؾتز  QTLاثز 

اختار تزکیة ًؾاًگزّا تغییز تیؾتزی پیذا هی کٌذ ٍ در ًتیدِ صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی تاؽذ، ع

 کاّؼ تیؾتزی هی یاتذ. 

 .ٍُ هزخع، گزٍُ تاییذ، رکَرد فٌَتیپیگز کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه

ویت سیادی هیی  در صٌعت گاٍ ؽیزی اًتخاب گاٍّای تزتز تِ عٌَاى ٍالذیي ًغل تعذ تزای افشایؼ پیؾزفت صًتیکی حائش اّ

تِ کار تزدى اطالعات فٌیَتیپی  تز اعاط  در دِّ ّای اخیز پیؾزفتْای صًتیکی قاتل تَخْی در صفات کوی تا اًتخابتاؽذ. 

1ٍ ؽدزُ ای ٍ تا رٍػ 
BLUP  ٍ هذل ّای حیَاًی حاصل ؽذُ اعت. تا ایي ٍخَد عزعت پیؾزفت صًتیکی تیِ دلییل   کارتزد

تزای رٍؽیْای   آّغتِ تَدُ اعت.یک رٍػ خایگشیيتزای تزخی اس صفات فٌَتیپی  صزف سهاى سیاد در خوع آٍری اطالعات

QTLغزتالگزی ّوِعٌتی 
ّا هی تاؽذ. در ایي رٍػ کزٍهَسٍم تز اعاط ًؾاًگزّای تغیار هتزاکن تِ قطعاتی کَچک )یک  2

 Meuwissen etؽیَد. عاًتی هَرگاى یا کوتز( تقغین هی ؽَد ٍ عپظ تَعط ایي ًؾاًگزّا اثیزات ّیز قطعیِ تیزآٍرد هیی      

al.(2001)(3ایي رٍػ را اًتخاب صًَهیک
GSًذ( ًاهیذ.Schaeffer  (2006)    ًِؾاى داد کِ اًتخاب صًَهیک هی تَاًیذ هٌدیز تی

تعیییي ارسػ ّیای    درصذ اس ّشیٌیِ ّیا تیِ دلییل     92ٍ ّوچٌیي صزفِ خَیی تزاتز ؽذى ًزخ پیؾزفت صًتیکی   دٍحذاقل 

تیزای گاٍّیای    2008ارسیاتی صًَهیک تِ طَر رعوی در عیال  .، ؽَدکاّؼ فاصلِ ًغل اصالحی در تذٍ تَلذ ٍ تِ دًثال آى

گاٍ ًز آسهَى ًتاج ؽذُ هعزفی ؽذ تعذ اس آى ًیش تعذاد گاٍّای ًز آسهَى ًتیاج ؽیذُ    5285ّلؾتایي آهزیکا تا ارسیاتی تزای 

 .(Lourenco et al., 2014در آهزیکا کِ تعییي صًَتیپ ؽذُ اًذ چٌذیي تزاتز ؽذ )

                                                 
1
 Best Linear Unbiased Prediction 

2
Quantitative Trait Loci 

3
 Genomic Selection 
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اس خولِ هَاًعی کِ در راُ اعتفادُ گغتزدُ اس ارسیاتی صًَهیک در گاٍّای ًز ٍ خایگشیٌی کاهل آى تیِ خیای آسهیَى    

ّای ًؾیاًگز ًتاج هطزح اعت، کافی ًثَدى صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی تا اعتفادُ اس دادُ ّیای ٍاقعیی ٍ تیا اعیتفادُ اس     

تاؽذ. اس هَاًع دیگز تَیضُ در هَرد اعتفادُ گغتزدُ اس ارسییاتی صًَهییک در   هَخَد در کل صًَم در هقایغِ تا آسهَى ًتاج هی 

ّای السم تیزای ارسییاتی صًَهییک ٍ تیِ     ًؾیاًگز خوعیت هادُ، ّشیٌِ تاالی تعییي صًَتیپ حیَاًات هی تاؽذ. کیاّؼ تعیذاد   

هیی تَاًیذ راُ حیل     قیزار دارًیذ،   هکاًی صًْای هْن تاثیز گذار تز صیفات ّایی کِ در هحذٍدُ ًؾاًگزعثارتی تٌْا اعتفادُ اس 

هٌاعثی تزای ایي هحذٍدیت ّا تاؽذ. تا تِ حال هطالعات سیادی تزای تعییي هکاى صًْای هیَثز تیز صیفات هختلی  در گیاٍ      

ًؾیاى دادًیذ کیِ     4تا غزتالگزی صًیَم  .Heyen et al (1999)ؽیزی اًدام ؽذُ اعت. تِ عٌَاى هثال در هَرد صفات تَلیذی، 

تیا  Ashwell et al.(2004)( ٍاقع ؽذُ اًذ. 29ٍ 7،14، 5، 3، 2، 1کزٍهَسٍم )کزٍهَسٍم ّای  7َلیذ ؽیز رٍی صًْای هَثز تز ت

قیزار   20ٍ 14، 6، 3صًَم ًؾاى دادًذکِ هْوتزیي صًْای تاثیز گذار تز صفت تَلییذ ؽییز تیز رٍی کزٍهَسٍهْیای      غزتالگزی

در   SNPّای هتیزاکن  ًؾیاًگز یز گذار تز صفات تیا اعیتفادُ اس   دارًذ. در حال حاضز تعییي حذٍد هکاًی ّوِ صًْای هْن تاث

 عطح صًَم اهکاًپذیز اعت. 

ًؾاًگزّای ٍاقیع در هحیذٍدُ   فٌَتیپ حیَاًات ٍ تحقیق تاثیز تزآٍرد ارسؽْای اصالحی صًَهیک تا اعتفادُ اس در ایي

تز صحت ارسییاتی صًتیکیی هیَرد     تا عز صًَم،صًْای هَثز تز صفت هَرد ارسیاتی، در هقایغِ تا اعتفادُ اس ًؾاًگزّایی در عز 

ٍ ًییش تیاثیز دٍر ؽیذى    ّا ًؾیاًگز تاثیز اعتفادُ اس تعذاد ًغل هتفاٍت تزای تزآٍرد اثیزات  . ّوچٌیي گزفتِ اعتتزرعی قزار 

ّا تیزآٍرد ؽیذُ   ًؾیاًگز ًغلی کِ در آى ارسؽْای اصالحی صًَهیک تزآٍرد هی ؽَد )گزٍُ تاییذ( اس ًغلی کیِ در آى اثیزات   

 تزرعی ؽذُ اعت.عت )گزٍُ هزخع( تز صحت ارسیاتی صًتیکی ا

 

 مواد و روشها

طزاحیی گزدییذ. اس    65خوعیت هَرد ًیاس اس طزیق ؽثیِ عاسی تصادفی ٍ تا اعتفادُ اس هحیط تزًاهِ ًَیغی ٍیضٍال تیغییک  

ایداد عذم تعیادل پیَعیتگی   ّا تْزُ هی گیزد، تزای  QTLآًدا کِ اًتخاب صًَهیک اس عذم تعادل پیَعتگی تیي ًؾاًگزّا ٍ 

ًغل آهیشػ تصادفی ؽثیِ عاسی گزدییذ. تیزای اًیذاسُ گییزی      50هادُ( ٍ تا  50ًز ٍ  50فزد ) 100خوعیتی تا اًذاسُ هَثز 

اعتفادُ ؽذ. ایي هعیار اس صفز تزای خفت هکاًْایی کِ در تعادل پیَعتگی ّغتٌذ   هیشاى عذم تعادل پیَعتگی اس هعیار 

آللْیای خایگیاُ اٍل ٍ     ٍ   ک تزای خفت هکاًْایی کِ در عذم تعادل پیَعتگی کاهل ّغتٌذ، هتفاٍت اعیت. اگیز   تا ی

 :(Hill & Robertson, 1968)آللْای خایگاُ دٍم تاؽٌذ، فزهَل هحاعثِ ایي هعیار تِ صَرت سیز هی تاؽذ  ٍ 

r(فزاٍاًی )(  ×  فزاٍاًی )( ×  فزاٍاًی )(  ×  ) )فزاٍاًی 
2 
= D

2 
/ (  

   = D (فزاٍاًی )(  ×  فزاٍاًی ) - (فزاٍاًی )(  ×  فزاٍاًی )

ًغل دیگز آهیشػ تصیادفی ؽیثیِ    5فزد افشایؼ یافت ٍ تعذ اس آى  250تِ ًغل، اًذاسُ خوعیت  50پظ اس گذؽت 

تعذاد کزٍهَسٍهْا عِ عیذد ٍ طیَل ّیز کزٍهیَسٍم      عاسی ؽذ ٍ صًَتیپ افزاد ٍ رکَردّای فٌَتیپی تزای ّز ًغل ثثت ؽذ.

( ز کزٍهیَسٍم رٍی ّی SNP 1000عیاًتی هَرگیاى )   1/0تا فَاصل  SNPّای ًؾاًگزعاًتی هَرگاى در ًظز گزفتِ ؽذ.  100

ّا در ًظز گزفتِ ؽذ. در حالیت اٍل   QTLتز رٍی کزٍهَسٍم ّا ؽثیِ عاسی ؽذ. دٍ حالت تزای  QTL 50ؽثیِ عاسی ؽذ. 

ّا رٍی یک کزٍهَسٍم ٍ در حالت دٍم تز رٍی دٍ کزٍهَسٍم در ًظز گزفتِ ؽذًذ. تِ عثارت دیگیز در حالیت اٍل    QTLّوِ 

QTLٍم تز رٍی دٍ عَم صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ فزض ؽذًذ. ایي دٍ ًحَُ قزار گیزفتي  ّا تز رٍی یک عَم صًَم ٍ در حالت د

QTL      ّا رٍی صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ، اهکاى هقایغِ صحت اًتخاب صًَهیک را تذٍى در ًظز گیزفتي هحیذٍدُ قیزار گیزفتي

                                                 
4
Genome Scan 

5
Microsoft Visual Basic 6 
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QTL  گیزفتي هحیذٍدُ قیزار     ّای هَخَد در عطح صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ ٍ ّوچٌیي تا در ًظزًؾاًگزّا تا اعتفادُ اس توام

 ّا، فزاّن هی کٌذ.   QTLّای ٍاقع در هحذٍدُ ًؾاًگزّاتا اعتفادُ اس   QTLگزفتي

 اًتخاب صًَهیک دارای دٍ هزحلِ هی تاؽذ:

ییا ارسؽیْای اصیالحی     ایي هزحلِ تایذ صًَتیپ ٍ فٌَتیپ درهزخع کِ  گزٍُقطعِ ّای کزٍهَسٍهی در  تزآٍرد اثز( 1

 کِ در ایي تحقیق اس فٌَتیپ حیَاًات اعتفادُ ؽذ. خَد تاؽذهَافزاد تزای صفات هختل  

تاسُ هتَلذ ؽذُ تِ عٌَاى هثال داهْایی کِ )هزخع ًیغتٌذ  گزٍُ( پیؼ تیٌی ارسػ اصالحی تزای حیَاًاتی کِ در 2

ػ اصیالحی  تیزآٍرد ارس . در ایي هزحلِ تٌْا صًَتیپ افیزاد هیَرد ًییاس اعیت.     ذ(تزای ًغل تعذ ّغتٌاًذ ٍ کاًذیذای اًتخاب 

 .تِ دعت هی آیذتز اعاط صًَتیپ حیَاى هختلفَ  خوع اثزات قطعات کزٍهَسٍهی صًَهیک اس

 هی تاؽذ. BLUPرٍػ  ،ّاًؾاًگزهذل آهاری تِ کار رفتِ در ایي تحقیق تزای تزآٍرد اثزات 

 نتیجه گیری و بحث

عتفادُ اس فٌَتیپ ٍ ارسؽْای اصیالحی  صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی حاصل اس ارسیاتی صًَهیک در صَرت ا 2ٍ  1خذاٍل 

گزٍُ هزخع در تزدار هؾاّذات ٍ در ؽزایطی کِ صًْای هَثز تز صفت هَرد ًظز رٍی یک عَم ٍ دٍ عَم صًَم ؽیثیِ عیاسی   

ؽذُ قزار داؽتِ تاؽٌذ، را ًؾاى هی دٌّذ. ّوچٌیي تفاٍت صحت ارسؽْای اصالحی در صَرت اعیتفادُ اسًؾیاًگزّای کیل    

ا ًؾاًگزّای تخؾی اس صًَم کِ صًْای هَثز تز صفات در آًْا قزار دارًیذ، در اییي خیذاٍل ًؾیاى دادُ ؽیذُ      صًَم در هقایغِ ت

ّا کِ تَعط رکَردّای )فٌَتیپی یا ارسؽیْای اصیالحی(   ًؾاًگزاعت. در ایي خذاٍل گزٍُ هزخع، ًغل اٍل هی تاؽذ. اثزات 

 ًغل هزخع تخویي سدُ ؽذُ تَد، تزای تخویي ارسؽْای اصالحی ًغلْای تعذی هَرد اعتفادُ قزار گزفتِ اعت. 

 

 

 
 )خطای استاندارد(*صحت برآورد ارزش اصالحی شنومیک با استفاده از فنوتیپ گروه مرجع -1جدول 

 **کزٍهَسٍم ًغل  

  ًغل دٍم ًغل عَم ًغل چْارم ٌدنًغل پ

(09/0 )52/0   (09/0 )53/0 (09/0 )56/0  (08/0 )61/0 3 

(07/0 )69/0 (07/0 )70/0 (05/0 )72/0  (05/0 )73/0 1 

 تفاٍت 12/0 16/0 17/0 17/0
 .در ؽزایطی کِ ًغل اٍل گزٍُ هزخع ٍ ًغل دٍم تا پٌدن گزٍُ تاییذ تاؽذ*
رٍی یک کزٍهَسٍم )یک عَم صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ( قزار دارًذ ٍ ًتایح هَخَد هزتَط تِ دٍ حیالتی اعیت کیِ اس     صًْای هَثز تز صفت تز**

کزٍهیَسٍم(   1کزٍهَسٍم( ٍ یا اس تخؾْایی اس صًَم کِ حاٍی صًْای تاثیز گذار تز صفت ّغیتٌذ )  3ًؾاًگزّای هَخَد در کل صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ ) 

 در ارسیاتی اعتفادُ ؽَد. 

 

تَخِ تِ ًتایح هَخَد در خذاٍل هی تَاى ًتیدِ گیزی کزد کِ در صَرت ثاتت تَدى تعذاد افزاد در گیزٍُ هزخیع   تا 

ّای هَخَد در ایي هکاًْای صًی تیزای  ًؾاًگزچٌاًچِ هحذٍدُ هکاًی صًْای هَثز تز صفات هؾخص تاؽذ ٍ تٌْا اس اطالعات 

حی افشایؼ هی یاتذ. در صیَرتی کیِ هحیذٍدُ صًْیای هیَثز تیز       ارسیاتی صًَهیک اعتفادُ ؽَد، صحت تزآٍرد ارسؽْای اصال

صًَهییک  صفات کَچکتز تاؽذ )در ایي تحقیق یک کزٍهَسٍم در تزاتز دٍ کزٍهَسٍم(، تفاٍت صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی 

رٍی ّویِ  تا اعتفادُ اس ًؾاًگزّای ًشدیک تِ صًْای هَثز تیز صیفت در هقایغیِ تیا اعیتفادُ اس ًؾیاًگزّای  قزارگزفتیِ تیز         

 ,.Solberg et alافشایؼ هیی یاتیذ. در تیؾیتز هطالعیاتی کیِ تیاکٌَى اًدیام ؽیذُ اعیت )تیِ طیَر هثیال              قغوتْای صًَم،

2006;Calus et al., 2009 ّا، صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی کیاّؼ هیی   ًؾاًگز( ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ تا کاّؼ تعذاد
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ّای ًشدییک تیِ   ًؾیاًگز ّا اًتخیاتی تاؽیذ ٍ   ًؾیاًگز َرتی کِ کاّؼ تعذاد یاتذ اها در تحقیق حاضز ًؾاى دادُ ؽذ کِ در ص

ّا هی تَاًذ تاعث افشایؼ صیحت تیزآٍرد ارسؽیْای    ًؾاًگزهکاًْای صًی در ارسیاتی ّا هَرد اعتفادُ قزار گیزد، کاّؼ تعذاد 

 اصالحی صًَهیک ؽَد. 

 
 )خطای استاندارد(* مرجع گروهفاده از فنوتیپ صحت برآورد ارزش اصالحی شنومیک با است -2جدول 

 **کزٍهَسٍم ًغل

  ًغل دٍم ًغل عَم ًغل چْارم ًغل پٌدن

(04/0 )52/0   (05/0 )53/0 (04/0 )56/0  (04/0 )61/0 3 

(06/0 )58/0 (05/0 )60/0 (05/0 )61/0 (05/0 )65/0 2 

 تفاٍت 04/0 05/0 07/0 06/0
 .ٌدن گزٍُ تاییذ تاؽذدر ؽزایطی کِ ًغل اٍل گزٍُ هزخع ٍ ًغل دٍم تا پ*
صًْای هَثز تز صفت تز رٍی دٍ کزٍهَسٍم )دٍ عَم صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ( قزار دارًذ ٍ ًتایح هَخَد هزتیَط تیِ دٍ حیالتی اعیت کیِ اس      **

کزٍهیَسٍم(   2ذ )کزٍهَسٍم( ٍ یا اس تخؾْایی اس صًَم کِ حاٍی صًْای تاثیز گذار تز صفت ّغیتٌ  3ًؾاًگزّای هَخَد در کل صًَم ؽثیِ عاسی ؽذُ ) 

 در ارسیاتی اعتفادُ ؽَد.

 

تا دٍر ؽذى ًغل گزٍُ تاییذ اس ًغل گزٍُ هزخع، صحت تزآٍرد ارسؽیْای اصیالحی صًَهییک کیاّؼ هیی یاتیذ. در       

ّا تیي ًؾاًگزّای هداٍر تقغین هی ؽَد. ّزچِ اختالف ًغل تییي گیزٍُ هزخیع ٍ گیزٍُ تایییذ       QTLاًتخاب صًَهیک اثز 

کیة ًؾاًگزّا تغییز تیؾتزی پیذا هی کٌذ ٍ در ًتیدیِ صیحت تیزآٍرد ارسؽیْای اصیالحی کیاّؼ       تیؾتز تاؽذ، عاختار تز

تْزُ هی  QTLًؾاى دادًذ کِ اًتخاب صًَهیک اس عذم تعادل پیَعتگی تیي ًؾاًگز ٍ  Habieret al.(2007)تیؾتزی هی یاتذ.

کیاّؼ هیی یاتیذ ٍ در     QTLگی تییي ًؾیاًگز ٍ   تزد. تا افشایؼ تعذاد ًغل تیي گزٍُ هزخع ٍ گزٍُ تاییذ، عذم تعادل پیَعت

ًؾیاى داد کیِ تیا گذؽیت چٌیذ ًغیل پیظ اس تیزآٍرد اثیزات          Muir (2007)ًتیدِ صحت ارسیاتی صًَهیک کاّؼ هی یاتیذ.  

ًؾاًگزّا، صحت تزآٍرد ارسؽْای اصالحی صًَهیک کاّؼ هی یاتذ ٍ اس کارایی تزآٍرد اثیزات ًؾیاًگزّا تیِ هٌظیَر تخوییي      

 اعتِ هی ؽَد ٍ السم اعت اثزات ًؾاًگزّا، اس ًَ تزآٍرد ؽَد. ارسؽْای اصالحی ک
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