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  چکیده
سانتی مورگان  100کروموزوم که طول هریک  6براي بررسی تأثیر وراثت پذیري و نشانگر بر صحت ارزش اصالحی، ژنومی با 

نسل آمیزش تصادفی در یک  50جهش بعد از  -براي ایجاد عدم تعادل پیوستگی کافی و تعادل رانش. بود، شبیه سازي شد
پذیري مقدار وراثت دو. ماده افزایش یافت 500نر و  500نفر شامل  1000نفر، تعداد افراد به  100جمعیت با اندازه مؤثر 

سازي ده بار تکرار شد و نتایج هر شبیه. در نظر گرفته شد) 400و  200(متفاوت براي نشانگرها تعداد  دوو ) 30/0 و 05/0(
 24/0و براي صفات آستانه از  63/0ا ت 30/0براي صفات پیوسته بین  صحت ارزش اصالحیمقادیر .میانگینی از این تکرارها بود

تواند براي باال پذیري میعموماً نتایج حاکی از این بود که در بیشتر موارد، افزایش تعداد نشانگرها و وراثت .تغییر کرد 61/0تا 
مؤثر باشد، اگرچه افزودن تعداد نشانگرها در برخی موارد به ویژه  اصالح نژادبردن صحت ارزش اصالحی و پیشرفت ژنتیکی در 

پذیري کم هاي اصالحی براي صفات با وراثتمقادیر صحت ارزش. مقدار صحت شد منجر به کاهش نشانگر 400افزودن بعد از 
متی و باروري صفات مربوط به سال تواند به ویژه براي بهبود انتخاب درنسبتاً باال بود که بیانگر این بود که انتخاب ژنومی می

هاي دراز مدت اصالح نژاد را در برنامه هاي اولیهباید افت قابل توجه در صحت و پاسخ به انتخاب بعد از نسل اگرچه. مفید باشد
  .در نظر بگیریم

 
  ارزش اصالحی، انتخاب ژنومی، صحت، نشانگر، وراثت پذیري :کلیدواژه

  
  مقدمه

مورد براي ایجاد ماتریس خویشاوندي از شجره، در روشهاي نوین، اطالعات نقشه هاي نشانگر با تراکم باال و تعیین ژنوتیپ 
یکی از د، ویک روش پیشنهادي براي ایجاد ماتریس خویشاوندي از شجره، استفاده از اطالعات نشانگري ب. فتاستفاده قرار گر

. )3و2(نشانگرها، مقدار کم واریانس ژنتیکی توجیهی توسط جایگاه صفات کمی بود در ارتباط با انتخاب بر اساس مشکالت
براي پیش بینی ارزش ژنتیکی استفاده از نقشه ژنتیکی متراکم با تعداد زیاد نشانگرها را در اولین گام و همکاران موویسن 

اي پیش بینی آثار همه ژنها یا قطعه هایده مورد استفاده در این روش که انتخاب ژنومی نامیده شد، . ندپیشنهاد کرد
در این حالت، با  ).5و  4(ا براي پیش بینی ارزش اصالحی بودکروموزومی به صورت همزمان و مجموعاثر همه این قطعه ه

فرض نشانگرها یا هاپلوتیپها به عنوان اثرات تصادفی، محدودیت تخمین آثار تعداد زیادي از هاپلوتیپها از تعداد محدود حیوانها، 
آنها روشهاي متفاوتی را براي تخمین ارزشهاي اصالحی بر اساس اثر هاپلوتیپها را مورد آزمایش  .دوقابل مدیریت و کنترل ب

صحت ارزش اصالحی مقدار همبستگی بین (گزارش کردند  85/0تا  79/0ند و مقدار صحت ارزشهاي اصالحی را بین قرار داد
با این که بیشتر روشهاي پیش بینی .)5و4()ی و قابلیت اعتماد مربع صحت بودارزش اصالحی واقعی و ارزش اصالحی پیش بین

صالح نژاد دام مانند درجه سخت زایی و مقاومت در برابر بیماري در صفات کمی متمرکز شده است، تعدادي از صفات مهم در ا
  روشهاي ارزیابی ژنومی مورد استفاده براي صفات کمی، نمی  البته ).11(بروز می دهندها، یک توزیع ناپیوسته از فنوتیپها را 
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هدف این تحقیق، بررسی تأثیر وراثت پذیري و . تغییراتی ایجاد شود مستقیماً بکار رود و بایدتواند براي صفات آستانه اي 

  .در صفات کمی و آستانه اي بودتراکم نشانگر 
  

  هامواد و روش
فواصل مساوي به  درسانتی مورگان بود شبیه سازي شد که در طول آن  100کروموزوم که طول هرکدام  6ابتدا ژنومی شامل 

براي هر فرد در نظر گرفته ) جایگاه صفات کمی( 120QTLو  60و )تیديلئوچند شکلی تک نوک( SNP 400و  200ترتیب 
ها از یک توزیع نرمال با  QTLها براي هر یک از این مطالعه صفت خاصی مد نظر نبود، اثر جایگزینی ژن از آنجا که در.شد

شد و فرض شد که ها در نظر گرفته میبه طور تصادفی ایجاد و تنها اثر افزایشی ژن N~a)0و1(میانگین صفر و واریانس یک 
QTL فرد  50فرد نر و  50فرد شامل  100در ابتدا جمعیتی با .گرفتندها، تمامی واریانس ژنتیکی صفت مورد نظر را در بر می

نسل آمیزش تصادفی در یک  50جهش بعد از  -براي ایجاد عدم تعادل پیوستگی کافی و تعادل رانشماده شبیه سازي شد که 
داراي  52و  51افراد نسل  .ماده افزایش یافت 500نر و  500نفر شامل  1000نفر، تعداد افراد به  100جمعیت با اندازه مؤثر 

- کیل میرا تش) گروهی که از اطالعات آنها جهت برآورد اثرات نشانگري استفاده می شد(رکورد فنوتیپی بودند و گروه مرجع 
گروهی که فاقد رکورد فنوتیپی بوده و ارزش اصالحی ژنومی آنها تنها بر اساس (، گروه تأیید 56تا  53دادند و افراد نسل 

  :ریسی مدل مختلط بدین صورت بودفرم مات.آوردندرا بوجود می) شداطالعات ژنوتیپی برآورد می
y=Xb+Zm+e 

بردار دربرگیرنده آثار  mبردار دربرگیرنده میانگین،  bبردار در برگیرنده رکورد فنوتیپی افراد گروه مرجع،  yکه در آن 
هاي ضرایب ارتباط دهنده مشاهدات به بردارهاي مربوطه بودند براي شبیه سازي جمعیت و ژنوم از ماتریس Zو  Xنشانگرها، 

ها هاي اصالحی ستونو همخوانی رکوردها و ارزش ASRemlنرم افزار تک صفتی ده ها با مدل، آنالیز داVisual Basic 6.0زبان 
  .انجام شد 9.1SASنرم افزار JoinMatchها با استفاده از دستور و ردیف

  
  نتایج و بحث

پذیري هاي داراي اطالعات فنوتیپی و ژنتیکی، تراکم نشانگر و وراثتصحت ارزش اصالحی ژنومی به عواملی مانند تعداد نسل
در نظر گرفته شد که قادر به تولید عدم تعادل  100اندازه مؤثر جمعیت در مطالعه برابر . صفت مورد مطالعه بستگی داشت

عدم تعادل پیوستگی عامل مهمی در فرآیند ارزیابی ژنومی بوده و مقدار مورد انتظار براي . و نشانگرها بود QTLپیوستگی بین 
در این . رابطه با ایجاد آن توسط رانش تصادفی و کاهش آن بوسیله نوترکیبی تعیین شد آن در یک جمعیت پایدار از یک

بینی اثر غالبیت اهمیت داشت، مطالعه فرض شد که تنها اثرات ژنی، افزایشی بود که این فرض به جز در مواردي که پیش
پذیري، مقدار صحت ارزش اصالحی نیز فزایش وراثتنتایج مطالعه بیانگر این بود که در بیشتر موارد با ا.کردمشکلی ایجاد نمی

که نشان .ها از یک تعداد معین ارتباط دادکه این را می توان به افزایش تعداد مجهول شد، ولی این افزایش خطی نبودبیشتر می
دار آن بعد از یک ها افزایش وراثت پذیري تا هر سطحی در باال بردن مقدار صحت مؤثر نبوده و مقداد همیشه و در همه حالت

نتایج دیگر مقادیر صحت ارزش اصالحی در نسل اول با .پذیري، یک روند نزولی را طی کرددوره صعودي با افزایش وراثت
-هاي بعدي، مقادیر محاسباتی صحت ارزش اصالحی در این مطالعه نسبت به آزمایشهمخوانی داشت، ولی در نسل هاآزمایش

هاي اصالحی روي صحت برآورد ارزش توان به تأثیر منفی نوترکیبیدلیل این کاهش را می. تر بودمشابه دیگر، پایین هاي
  توان به تعداد کم افراد در پایین بودن مقدار صحت ارزش اصالحی در این پژوهش را از یک دیدگاه می.ژنومی مربوط دانست

افزایش صحت ارزش اصالحی . تاندارد نیز بیانگر این مطلب بودهاي اسیر انحرافجمعیت مؤثر مربوط دانست که باال بودن مقاد
صحت ارزش اصالحی .گیري مندلی ارتباط داشتژنومی با کاهش واریانس بین فامیلی و افزایش فشار انتخاب بر روي نمونه

  میزان عدم تعادل پیوستگی تابعی از مقدار اندازه  ).7و  6(بستگی داشتها نیز  QTLژنومی به میزان عدم تعادل پیوستگی بین 
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نشان داد که در 4تا  1مندرج در جداول نتایج .یافتمؤثر جمعیت بود و با کاهش اندازه مؤثر جمعیت، مقدار آن افزایش می

هاي با کاهش فاصله نشانگري بین آنها، میزان صحت برآورد ارزش ها با افزایش تراکم نشانگرها یا به عبارت دیگرتمامی نسل
ها با افزایش  QTLدلیل این موضوع را به افزایش میزان عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرها و . یافتاصالحی ژنومی افزایش می

همان طوري که در یک  ).10و 8(یافتی توسط نشانگرها مربوط دانستو بهبود اثرات در) فاصله کمتر آنها(تراکم نشانگري 
به نظر .)9و 1(بود QTLمطالعه اعالم شد، هنگام استفاده از نشانگرهاي متراکم، عدم تعادل پیوستگی قویتري بین نشانگرها و 

پذیري باال شده راثترسید که افزایش تراکم نشانگر منجر به صحت ارزش اصالحی باالتر و استمرار مقدار آن براي صفات با ومی
هاي کنونی بکارگیري افراد با رکوردهاي پوشی از هزینه تعیین ژنوتیپ در عمل قابل توصیه بود، ولی در نسلو در صورت چشم

هاي بیشتر نشانگرها پذیري پایین، تعیین ژنوتیپ افراد با تراکمدر مورد صفات با وراثت. فنوتیپی کارایی بیشتري نشان داد
توانست به هاي اصالحی تداوم بیشتري داشت که این پدیده میهنگامی که تراکم نشانگر زیادتر بود، صحت ارزش.توصیه شد

از طرفی دیگر، دلیل کاهش میزان صحت با افزایش تراکم .هاي باالتر نشانگر مربوط باشدعدم تعادل پیوستگی بیشتر در تراکم
و عدم برآورد اثرات نشانگرها ) اثرات نشانگرها(و تعداد مجهوالت ) افزایش تراکم(به افزایش تعداد نشانگرها  تواننشانگرها را می

اگر ). 12(شدیک مطالعه نشان داد که با کاهش فاصله نشانگرها، مقدار عدم تعادل پیوستگی بیشتر می. به طور دقیق نسبت داد
براي استفاده .شدکوچکتر می SNPر واریانس مورد انتظار براي هر نشانگرهاي متعددي در مدل وجود داشتند، مقدا

ازنشانگرهاي با تراکم پایین در ارزیابی ژنومی نیاز به جمعیت مرجع با اندازه کافی و تعیین ژنوتیپ شده توسط یک نشانگر با 
هاي مد نظر در برنامه اصالحی و نوع طراحی ژنتیکی این صفات تراکم زیاد بود، ولی، استفاده از این نشانگرها به تعداد صفت

 .بستگی داشت و استفاده از آنها با وجود امکان نیاز به ارزیابی ژنتیکی و اقتصادي بیشتر داشت
   60QTLنشانگرو 200باصفات پیوسته  یژنوم یاصالح ارزش صحت -1جدول

 نسلشماره  51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  49/0 ± 05/0 ±37/0 04/0 ±36/0 06/0 ±34/0 07/0 ±32/0 08/0 ±30/0 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  63/0 ± 07/0 ±43/0 08/0 ±45/0 05/0 ±42/0 09/0 ±39/0 07/0 ±35/0 06/0

  
  QTL 60 نشانگرو 200 باصفات آستانه اي  یژنوم یاصالح ارزش صحت-2جدول

 شماره نسل 51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  42/0 ± 09/0 28/0 ± 05/0 32/0 ± 08/0 28/0 ± 08/0 25/0 ± 06/0 24/0 ± 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  61/0 ± 08/0 41/0 ± 09/0 42/0 ± 06/0 38/0 ± 08/0 35/0 ± 09/0 34/0 ± 06/0

  
  120QTLنشانگرو400باپیوسته صفات  یژنوم یاصالح ارزش صحت -3ولجد

 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
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 400بـا آسـتانه اي  صفات  یژنوم یاصالح ارزش صحت -.Error! No text of specified style in documentجدول 
  120QTLنشانگرو

 شماره نسل 51 52 53 54 55 56

 درصد 5وراثت پذیري  45/0 ± 07/0 32/0 ± 09/0 31/0 ± 07/0 30/0 ± 09/0 27/0 ± 08/0 26/0 ± 07/0

 درصد 30وراثت پذیري  59/0 ± 05/0 42/0 ± 04/0 42/0 ± 08/0 41/0 ± 05/0 37/0 ± 06/0 34/0 ± 07/0

  
 

  نتیجه گیري کلی
ی در اصالح نژاد دام در صفات پیوسته و آستانه اي به افزایش مقدار وراثت پذیري و تراکم نشانگر می تواند تا حد قابل توجه

  .مقدار صحت ارزش اصالحی منجر شود، ولی باید افت مقدار آن بعد از دو یا سه نسل ابتدایی را در نظر داشته باشیم افزایش
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