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  چکیده
مورگان سانتی 100کروموزوم، هر یک به طول  6، ژنومی متشکل از صفات کمیبه منظور مطالعه صحت ارزش اصالحی در 

نسل آمیزش تصادفی در یک جمعیت  50جهش بعد از  -براي ایجاد عدم تعادل پیوستگی کافی و تعادل رانش. سازي شدشیبه
 30/0 ،05/0(پذیري سه مقدار وراثت. ماده افزایش یافت 500نر و  500نفر شامل  1000نفر، تعداد افراد به  100با اندازه مؤثر 

سازي ده بار تکرار شد و هر شبیه. در نظر گرفته شد) 800و  400، 200، 100(و چهار تعداد متفاوت براي نشانگرها ) 80/0و 
با . بینی گردیدبا استفاده از روش ژنومی پیش صفات کمیصحت ارزش اصالحی براي .نتایج میانگینی از این تکرارها بود

هاي اصالحی براي مقدار صحت ارزش. بود 50/0تا  26/0زش اصالحی براي مسیر ژنومی ، مقادیر صحت ار05/0پذیري وراثت
به ترتیب از  ژنومی براي روش 80/0پذیري با وراثت. تغییر کرد 64/0تا  26/0به ترتیب از  30/0 پذیريژنومی با وراثت روش

در صفات کمی پذیري افزایش تعداد نشانگرها و وراثتعموماً نتایج حاکی از این بود که در بیشتر موارد، . بود 74/0تا  24/0
نشانگر منجر به  400شد، اگرچه افزودن تعداد نشانگرها در برخی موارد به ویژه بعد از ارزش اصالحی  صحت منجر به افزایش

یانگر این بود پذیري کم نسبتاً باال بود که بهاي اصالحی براي صفات با وراثتمقادیر صحت ارزش. کاهش در مقدار صحت شد
هاي ما بیانگر این یافته. تواند به ویژه براي بهبود انتخاب در صفات مربوط به سالمتی و باروري مفید باشدکه انتخاب ژنومی می

شود مفید که تعدادي از صفات مهم در اصالح نژاد را شامل می صفات کمیتواند براي بود که استفاده از انتخاب ژنومی می
هاي دراز مدت اصالح نژاد را هاي اولیه را در برنامها باید افت قابل توجه در صحت و پاسخ به انتخاب بعد از نسلاگرچه م. باشد

  .در نظر بگیریم
  

  ارزش اصالحی، انتخاب ژنومی، صحت، صفت کمی :کلیدواژه
  

  مقدمه
فرآیند ارزیابی را افزایش می دهد و در دراز  عات فنوتیپی و شجره نیاز بود که زماناطالدر روشهاي سنتی ارزیابی ژنتیکی به 

هاي مولکولی هایی که در زمینه تکنیکبا پیشرفت).8و7(مدت، باعث کاهش نرخ پیشرفت ژنتیکی به ازاي هر نسل می شود
 تر و با هزینه کمتربینی دقیقتواند به پیشمیDNAحاصل گردید، این ایده به ذهن رسید که استفاده از اطالعات درسطح 

براي  DNAیکی از اهداف مهم اصالح نژاد مدرن، استفاده از اطالعات ژنتیکی در سطح  ارزش اصالحی حیوانات کمک نماید
باال بردن مقدار صحت ارزش اصالحی از طریق تعیین ژنوتیپ افراد براي تعداد افزایش پیشرفت ژنتیکی با کاهش فاصله نسل و 

-هاي پیشنهادکردندکهدر آن توانستند حیوانات را با استفاده از مجموع ارزشروشیراپیش محققان.ها می شد SNPزیادي از 
هاي هاي اصالحی را ارزشاین ارزش. کردند انتخاب کنندهاي مختلف نشانگري حمل میهایی که در جایگاهبینی شده براي آلل

نشان دادند که صحت برآورد ارزش اصالحی در روش ارزیابی  محققین. ی نامیدنداصالحی ژنومی و این روش را ارزیابی ژنوم
انتخاب ژنومی قادر باشد ارزش اصالحی یک  همچنین اعالم شد که اگر. حالت کالسیک باشد درصد 85تواند تا ژنومی می

رصد کاهش و د 92درصد برآورد نماید، هزینه پروف گاوهاي نر تا  80حیوان را تنها بر اساس اطالعات نشانگري آن با دقت 
 شدبرابر می شد، زیرا ارزش اصالحی حیوان مورد نظر در همان هنگام تولد مشخص می 2میزان پیشرفت ژنتیکی حداقل 
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و پذیري با در نظر گرفتن مقادیر متفاوت وراثت بی ژنومی در صفات کمیمقایسه صحت ارزیا تحقیق هدف اصلی این ).4و3(
  .بودتراکم نشانگرها 

  
  هامواد و روش

) فرد ماده 50فرد نرو  50( نفر 100ها جمعیتی با اندازه مؤثر  QTLبه منظور ایجاد عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و 
، 200، 100از نشانگرهایی با تراکم . مورگان بودسانتی 100کروموزوم هر کدام به طول  6ژنوم متشکل از . شبیه سازي شد

  .جهت برآورد آثار نشانگرها استفاده گردید )BLUP(بینی نااریب خطیروش بهترین پیش . استفاده شد 800و  400
بردار در برگیرنده رکورد فنوتیپی افراد گروه مرجع،  yکه در آن y= Xb+Za+e: فرم ماتریسی مدل مختلط بدین صورت بود

b  ،بردار دربرگیرنده میانگینa  ،بردار دربرگیرنده آثار نشانگرهاX  وZ تباط دهنده مشاهدات به هاي ضرایب ارماتریس
صفات ، آنالیز داده ها با مدل تک صفتی Visual Basic 6.0بردارهاي مربوطه بودند براي شبیه سازي جمعیت و ژنوم از زبان 

  .انجام شد9.1SASنرم افزار  JoinMatchبا استفاده از رویه هاي اصالحیو همخوانی رکوردها و ارزش ASRemlنرم افزار کمی
  

  نتایج و بحث
رسید مقدار صحت ارزش  240و  800به ترتیب به QTLپذیري تا وقتی تعداد نشانگر و در بیشتر موارد با افزایش وراثت

ها از یک اصالحی روند افزایشی را طی کرد، ولی از آن به بعد سیر نزولی داشت که این را می توان به افزایش تعداد مجهول
تر بود، همبستگی فنوتیپ با ارزش ژنتیکی افراد پذیري صفت پایینه هرچقدر وراثترسید کبه نظر می. تعداد معین ارتباط داد

  .گرفتکمتر بوده و برآورد اثرات نشانگرها با دقت کمتري انجام می
ها نیز بستگی دارد که تابعی از مقدار اندازه مؤثر  QTLصحت ارزش اصالحی ژنومی به میزان عدم تعادل پیوستگی بین 

  ).5و1(یابدا کاهش اندازه مؤثر جمعیت، مقدار آن افزایش میجمعیت بوده و ب
ها با افزایش تراکم نشانگرها یا به عبارت دیگر با کاهش فاصله نشانگري بین آنها، میزان نتایج نشان داد که در تمامی نسل

تعادل پیوستگی بین  دلیل این موضوع را به افزایش میزان عدم. یافتهاي اصالحی ژنومی افزایش میصحت برآورد ارزش
  ).6و2(گرها مربوط دانستو بهبود اثرات دریافتی توسط نشان) فاصله کمتر آنها(ها با افزایش تراکم نشانگري  QTLنشانگرها و 

توان به افزایش تعداد نشانگر را می 400از طرفی دیگر، دلیل کاهش میزان صحت با افزایش تراکم نشانگرها به ویژه بعد از  
نتایج این .شانگرها به طور دقیق نسبت دادو عدم برآورد اثرات ن) اثرات نشانگرها(و تعداد مجهوالت ) افزایش تراکم(نشانگرها 

  .رآورد اثرات نشانگري، کاهش یافتها از زمان بپژوهش نشان داد که با گذشت نسل
، کاهش مقدار صحت ارزش اصالحی فاحش بود، اما در یک تحقیق 52تا نسل  51در بیشتر موارد، افت مقادیر صحت از نسل 

ها و نشانگرها بر روي صحت برآورد  QTLتوان به تأثیر منفی ایجاد نوترکیبی بین این افت را می ).9(روند کندتري داشت
اثرات نشانگري بعد در بیشتر منابع براي حل این موضوع، ارزیابی و پیش بینی دوباره . هاي اصالحی ژنومی مربوط دانستارزش

  .ی پیشنهاد داده شده استاز دو یا در نهایت سه نسل بعد از آغاز ارزیابی ژنوم
گیاهان  هاي اصالح نژادي در حیوانات وهاي اصالحی قادر به افزایش نرخ پیشرفت ژنتیکی در برنامهگزینش بر اساس ارزش

خ به انتخاب در درازمدت باشد، زیرا تغییر ژنتیکی طوالنی سازي پاستواند تضمینی براي بهینهولی هیچ وقت نمی می باشد
  ).10و9(هاي متعددي بر روي ژنوم داردژنی نیاز به ایجاد تغییرات مورد نظر فراوانی آللی براي جایگاهمدت در صفات پلی

  QTL 30 نشانگرو 100 با یژنوم یاصالح ارزش صحت -1جدول
 شماره نسل 51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  ±50/0 05/0 ±35/0 04/0 ±33/0 06/0 ±31/0 07/0 29/0 ± 08/0 26/0 ± 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  64/0 ± 07/0 37/0 ± 08/0 39/0 ± 05/0 32/0 ± 09/0 28/0 ± 07/0 26/0 ± 06/0

 درصد 80وراثت پذیري  ±71/0 08/0 ±40/0 07/0 37/0 ± 06/0 26/0 ± 06/0 25/0 ± 04/0 24/0 ± 05/0
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  QTL 60 نشانگرو 200با  یژنوم یاصالح ارزش صحت -2جدول

 شماره نسل 51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  49/0 ± 09/0 ±37/0 05/0 36/0 ± 08/0 ±34/0 08/0 ±32/0 06/0 ±30/0 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  63/0 ± 08/0 43/0 ± 09/0 45/0 ± 06/0 ±42/0 08/0 39/0 ± 09/0 35/0 ± 06/0

 درصد 80وراثت پذیري  74/0 ± 05/0 46/0 ± 07/0 42/0 ± 07/0 36/0 ± 08/0 34/0 ± 06/0 ±32/0 09/0

  
  QTL 120 نشانگرو 400با  یژنوم یاصالح ارزش صحت -3جدول

 شماره نسل 51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  47/0 ± 07/0 32/0 ± 09/0 33/0 ± 07/0 31/0 ± 09/0 ±31/0 08/0 ±30/0 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  ±61/0 05/0 40/0 ± 04/0 ±39/0 08/0 ±36/0 05/0 35/0 ± 06/0 33/0 ± 07/0

 درصد 80وراثت پذیري  72/0 ± 06/0 46/0 ± 07/0 44/0 ± 08/0 41/0 ± 08/0 37/0 ± 07/0 35/0 ± 09/0

  
 240 نشـانگرو  800بـا   یژنـوم  یاصـالح  ارزش صـحت  -.Error! No text of specified style in documentجدول 

QTL  
 شماره نسل 51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  48/0 ± 07/0 35/0 ± 09/0 34/0 ± 07/0 31/0 ± 09/0 ±29/0 08/0 ±28/0 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  ±60/0 05/0 ±38/0 04/0 ±44/0 08/0 ±42/0 05/0 ±40/0 06/0 38/0 ± 07/0

 درصد 80وراثت پذیري  ±69/0 06/0 42/0 ± 07/0 43/0 ± 08/0 40/0 ± 08/0 39/0 ± 07/0 37/0 ± 09/0

  
  

  نتیجه گیري کلی
هاي اصالح نژادي در حیوانات و گیاهان پیشرفت ژنتیکی در برنامههاي اصالحی قادر به افزایش نرخ گزینش بر اساس ارزش

سازي پاسخ به انتخاب در درازمدت باشد، زیرا تغییر ژنتیکی طوالنی مدت تواند تضمینی براي بهینههست ولی هیچ وقت نمی
  .روي ژنوم داردهاي متعددي بر ژنی نیاز به ایجاد تغییرات مورد نظر فراوانی آللی براي جایگاهدر صفات پلی
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