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چکیده
زمینه مطالعاتی :افزودن اطالعات ژنوتیپی و فنوتیپی گاوهای ماده به جمعیت مرجع ،راهبردی سودمند در افزایش میزان
صحت و کاهش اریب برآورد ارزش اصالحی ژنومی ارزیابی شده است .هدف :مطالعه حاضر تأثیر بکارگیری دادههای
ژنومی گاوهای ماده در جمعیت مرجع توسط استراتژیهای متفاوت انتخاب ،تعداد افراد ژنوتیپ شده و وراثتپذیری بر
صحت و اریبی ارزش اصالحی ژنومی را در جمعیت تأیید مورد بررسی قرار داد .روش کار :پس از ایجاد جمعیت اولیه،
جمعیتهای ثانویه و اصلی بهصورت روش چهار مسیری مشابه بهنژادی گاو شیری شبیهسازی شد .سپس تعداد متفاوتی
از گاو ماده ( 5000 ،2500و  10000ماده) جهت افزودن به جمعیت مرجع حاوی  5000گاو نر برتر تعیین ژنوتیپ گردید.
دو سطح وراثتپذیری متوسط ( )0/3و پایین ( )0/05بهطور مستقل در این مطالعه درنظر گرفته شد .نتایج :انتخاب گاوهای
ماده جهت ژنوتیپ کردن با درنظر گرفتن صحت برآورد ارزش اصالحی ( AHو  ،)ATTضمن صحت باالتر ،میانگین
مربعات خطا و اریب کمتری را نسبت به انتخاب بدون درنظر گرفتن صحت ( Hو  )TTنشان دادند .انتخاب گاوهای ماده با
روش  ،ATTبهطورکلی برای دو صفت منجر به بیشترین افزایش صحت برآورد ارزیابی ژنومی در محدوده  0/123تا
 0/215شد .به دنبال آن روشهای  Rو  TTبه ترتیب بیشترین افزایش صحت ارزیابی ژنومی را داشتند .بدینصورت
افزایش صحت در محدوده  0/117تا  0/204در روش  Rو  0/113تا  0/196در روش  TTمشاهده شد .تعیین ژنوتیپ
گاوهای ماده با حداکثر ارزش اصالحی ( AHو  )Hمنجر به کمترین صحت و بیشترین خطا و اریب گردید .با افزایش تعداد
گاوهای ماده ژنوتیپ شده MSE ،و اریب کمتر شد .متوسط ضریب رگرسیون  TBVبر روی  DGVدر همه روشهای
مورد مطالعه از  1/12با  2500گاو ماده به  1/08با  10000ماده برای صفت با وراثتپذیری متوسط رسید .نتیجهگیری
نهایی :در میان روشهای مورد بررسی در این مطالعه افراد موجود در دو دامنه توزیع ارزش اصالحی با حداکثر صحت
کاندیداهای خوبی از افراد جامعه جهت تعیین ژنوتیپ و قرارگیری در جمعیت مرجع بهنظر میرسند و اطالعات بهتری را
برای پیشبینی افراد نسل بعد با هر نوع سطح ژنتیکی فراهم میکنند.
واژگان کلیدی :ارزیابی ژنومی ،تعیین ژنوتیپ انتخابی گاو ماده ،جمعیت تأیید ،جمعیت مرجع
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مقدمه

استفاده از طرحهای آمیزش که در آن روابط بین حیوانات

امروزه ظهور دادههای مولکولی در تکنولوژیهای ژنومی

در سطح ژنوا اندازهگیری و کنترل می شود جلوگیری از

و تعیین توالی  ،DNAابزار جد ید و موثری در افزایش

افزایش همخونی و نقصهای ژنتیکی را بهتر میسر میکند

بازدهی و بهرهوری حیوانات اهلی محسووووب میشوووود

(پریس و همکاران 2012ب و ونرادن و همکاران .)2011

(گودارد و هیز  2008و هیز و هم کاران  .)2009انت خاب

گوواوهووای موواده همراه بووا دادههووای ژنومی در کووارایی

ژنومی یکی از روشهای رایج و قابل اجرا در سووالهای

تکنولوژی های تولیدمثلی نقش مؤثری میتوانند ایفا کنند

اخیر در برخی کشورها بوده است (گودارد و هیز ،2008

(پریس و همکاران  2012آ؛ توماسن و همکاران .)2016

مووسین و همکاران  2001و هیز و همکاران .)2009

بدلیل اهمیت اسوووتفاده از گاوهای ماده در جمعیت مرجع

بر نا مه های انت خاب ژنومی ،یک م عاد له پیشبینی ارزش

در کنار گاوهای نر در دهه اخیر محققین سووعی نمودهاند

توالیهای  DNAرا در جمعیت مرجع1با اسووتفاده تو ا از

در مطالعات مختلف نحوه شناسایی و استفاده از ژنوتیپ

داده های ژنوتیپی و فنوتیپی فراهم میک ند .این م عاد له

آنها را مورد بررسوووی قرار دهند (توماسووون و همکاران

پیش بینی سوووپس می توانوود برای برآورد ارزشهووای

2014؛ ویگن و هم کاران 2012؛ هوگ و هم کاران .)2011

اصوووالحی حیوانات ژنوتیپ شوووده و فاقد داده فنوتیپی

درواقع بهمنظور کاهش هزینههای ژنوتیپکردن ،ا ستفاده
انت خابی4از

(جمعیت تایید) 2اسوووتفاده شوووود (مووسوووین و همکاران

از روش های تعیین ژنوتیپ

 .)2001بنووابراین ،تيووومیم گیری نحوه انتخوواب افراد

شووده اسووت (لندر و بوسووتن  .)1989روش تعیین ژنوتیپ

بهمنظور بهبود گ له های گاو شووویری میتوا ند بر روی

انتخابی اولینبار توسووط لندر و بوسووتن ( )1989معرفی

حیوانات جوان و حتی در بدو تولد ،با دقتی باالتر از دقت

شد .داروا سی و سلر در سال  1992این روش را برای

متوسوووط ارزش اصوووالحی والدین انجاا گیرد .این روش

یک ن شانگر منفرد چ سبیده به  QTLا ستفاده کردند .طبق

میتوا ند کاربرد قا بل توجهی در طراحی بر نا مه های

تعریف در این روش ها یک گروه انتخابی از گاوها جهت

اصوووالحی داشووو ته باشووود چون به جای انت ظار برای

توالییابی DNAمعرفی میشووووند (انيووواری و همکاران

رکوردهای دختران یک گاو نر که روندی  6-5ساله دارد،

 .)2008مطالعات نشووان دادهاند که با ژنوتیپ بخشووی از

نرهای جوان بدون فرزند میتوان ند به عنوان پدران گله

افراد جامعه به جای کل آن همچنان میتوان QTLها را با

استفاده شوند (شفر و ویگل .)2012

قدرت باالیی تشوووخیص داد (دارواسوووی و سووولر .)1992

بکارگیری اطالعات ژنومی مادهها زمینه جدید و مناسووبی

کینگهورن ( )1979شوواخص احتمال
تفرق6از

همان ابتدا مطرح

ژنوتیپ5جهت

انتخاب

در ع ير حا ضر میبا شد (پریس و داتولر 2012؛ پریس

بهینه افراد بهکمک آنالیز

و همکوواران 2012آ و 2012ب) .درواقع تعیین ژنوتیووپ

تعیین ژنوتیپ ارائه نمود .مدلهای تعیین ژنوتیپ میتواند

گاوهای ماده میتواند قابلیت اطمینان انتخاب ژنومی را با

به صورت گروه به گروه (کینگهورن  )1979یا فرد به فرد

افزایش تعداد حیوانات موجود در جمعیت مرجع افزایش

(مکرسووون  )2004باشووود .بههرحال ،هدف همه روشهای

دهد (هوگ و همکاران  .)2011با اطالعات ژنومی ماده ها

مذکور تشوووخیص بهتر ژن های موثر بر صوووفات کمی و

میتوان مادران مم تاز و تلیسووووه های جایگزین گ له را

کاهش هزینههای ژنوتیپ بوده است (انياری و همکاران

شنا سایی و از ا صل و ن سب3آنها اطمینان حا صل کرد

 .)2008امروزه نیز اسوووت فاده از این روش ها و همچنین

(پریس و داتولر  2012و پریس و همکوواران 2012آ).

ایمپیوتیشووون(7کالوس و همکاران  )2014راهی در جهت
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کاهش هزینههای تعیین ژنوتیپ جمعیت مرجع میبا شد و

جهش-رانش برسد و سپس طی  10نسل دیگر تعداد افراد

عمده هزینه های مذکور از ژنوتیپ کردن همه افراد متولد

افزایش یافت و به  40100فرد ( 100نر و  40،000ماده در

شوووده جمعیت هدف نشوووأت میگیرد (بولیگن و همکاران

نسل آخر) رسید .در این نسل (نسل  4010اا) عدا تعادل

.)2012

لینکاژی در مناطق با فوا صل کوتاه ( )Mb 0/5 -0مطابق

تاکنون م طال عاتی بر روی انت خاب حیوا نات براسوووواس

با آنچه بروی داده واقعی گاو شیری در این فواصل دیده

ارزش اصووالحی یا انحراف تولیدی صووورت گرفته اسووت

شده بود ،ایجاد شد (شکل .)2

(احسوووانی و هم کاران 2010؛ بولیگن و هم کاران 2012؛

جمعیت ثانویه (اخیر)

مونرو و همکاران  .)2012مطالعات انجاا گرفته در زمینه

به منظور ایجاد عدا تعادل لینکاژی در مناطق با فواصوول

اسوووتراتژیهای انتخاب ،عمدتاً به ارزش صوووفات (ارزش

بلند ( 25 ، )Mb 5-0/5نسل دیگر با آمیزش افراد براساس

ا صالحی یا انحراف تولیدی) توجه دا شتهاند (اح سانی و

حداکثر ارزش اصوووالحی و همچنین با در نظر گرفتن

همکوواران 2010؛ بولیگن و همکوواران 2012؛ مونرو و

حدا قل نرخ همخونی بین هر ج فت آمیزش ان جاا شووود.

هم کاران  .)2012م طال عه حاضووور روش های مختلف

جمعیت ثانویه براسوواس جمعیت گاو شوویری بهصووورت

پیشانتخاب گاوهای ماده جهت تعیین ژنوتیپ و اسووتفاده

چهارمسوویره و شووامل دو طبقه تجاری و هسووته درنظر

در جمعیت مرجع را همراه با درنظرگرفتن تأثیر صوووحت

گرفته شوود .در هر نسوول  20نر ممتاز با  200مادر گاو نر

ارزش اصالحی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ا ست.

تحت عنوان گله هسووته آمیزش داده شوود .در گله تجاری

همچنین تأثیر ب کارگیری داده های ژنومی گاو های ماده

نیز  100گاو نر فعال با  20،000ماده تجاری آمیزش داده

در جمعیت مرجع تحت اسووتراتژیهای مختلف برنامههای

شد .نرخ تولیدمثلی گاوهای ماده در کل این جمعیت برابر

اصوووالح نژادی گاو شووویری بر صوووحت و اریبی ارزش

با یک فرزند با احتمال برابر برای هر جن سیت تعیین شد.

اصووالحی ژنومی جمعیت تأیید مورد بررسووی قرار گرفته

در هر نسووول  500نر جوان براسووواس متوسوووط ارزش

است.

اصووالحی والدین انتخاب و وارد برنامه آزمون نتا شوود.
سووپس  10و  50گاو نر از  500نر پروف شووده بهترتیب

مواد و روشها

برای جایگزینی با نر های طب قه مم تاز و ت جاری انت خاب

ساختار جمعیت

شد .نیمه دیگر نرها در هر دو طبقه فوق از نسل قبلیشان

در این مطالعه شووبیهسووازی سووه جمعیت متوالی شووامل

بودند .نرخ جایگزینی برای ماده ها در هر دو طبقه 0/33

جمعیت اولیه (تاریخی ،)1جمعیت ثانویه (اخیر) 2و جمعیت

در نظر گرفته شد (دهنوی و همکاران .)2018

اصلی برای ایجاد جمعیتی مشابه با جمعیت گاو شیری با

جمعیت اصلی

نراافزار  QMSimانجاا شد (سرگلزایی و شنکل .)2009

ازآنجایی که در جمعیت ثانویه و اصوولی تعداد افراد و در

پارامترهای شبیه سازی جمعیت در این مطالعه برا ساس

نتیجه فراوانیهای آللی متفاوت بود ،جمعیت اصلی شامل

دهنوی و همکاران ( )2018میباشد.

گروههای تجاری و ممتاز برای  6نسوول ایجاد شوود تا اثر

جمعیت اولیه (تاریخی)

انتخاب بر واریانس ژنتیکی افزایشوووی مشووواهده شوووود

ا بتوودا ج م عیووت او لیووه بووا انوودازه مو ثر  1600ح یوان

(بولمر.)1971 ،

غیرخویشاوند با جفت شدن تيادفی 3باز سازی شد .این

در جمع یت اصووولی نرخ تول یدمثلی و جایگزینی گاو های

ساختار جمعیتی برای  4000ن سل تکرار شد تا به تعادل

ماده در دو طب قه مت فاوت بود .نرخ تول ید مثلی گاو های

1

3

Historical population

2

Recent population

Random union of gametes
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ماده در طبقه تجاری و ممتاز بهترتیب 1 ،و  20فرزند در

ایجاد صحت از پیش تعیین شده برای هر یک از گاوهای

نظر گرفته شووود (توماسووون و همکاران  .)2016در طبقه

نر و ماده شبیهسازی شد.

تجاری  0/33از دختران تولیدی حاصووول از هر دو گروه
تجاری و ممتاز به صووورت تيووادفی انتخاب و جایگزین
ماده های پیشوووین این گروه شووود .در طبقه ممتاز بعد از
برداشووت  20تخمک در طول یک سووال یا کمتر از هر گاو
برتر ،آن حیوان حذف شد .بنابراین همه افراد ن سل بعدی
این طب قه از فرز ندان این افراد و همچنین فرز ندان گروه
تجاری با ارزش اصووالحی باالتر در نظر گرفته شوود .نرخ
جایگزینی نرها در هر دو طبقه  50درصد بود.
با تو جه به این که د قت برآورد انت خاب ژنومی کمتر از
آزمون نتا میباشوود ،تعداد نرهای معادل با اسووتفاده از
روش کامرون،

1−𝑟 2
𝑁

= 𝑉𝐸𝑃 ،محاسوووبه شووود ( Nتعداد

افراد و  r2قابل یت اطمی نان جمع یت) ( کامرون  .)1997در
این مطالعه قابلیت اطمینان  90و  70درصد بهترتیب برای
بر نا مه های آزمون ن تا در جمع یت ثانو یه و انت خاب
ژنومی در جمعیت اصلی در نظر گرفته شد .بدین صورت
 60و  300نر بهترتیب در طبقه ممتاز و تجاری اسوووتفاده
شوود .بنابراین ،در هرنسوول در طبقه ممتاز 60 ،نر برتر با
 600گاو ماده مم تاز آمیزش یا فت تا  12000فرز ند با
احت مال مسووواوی برای هر جنس ای جاد کن ند و در طب قه
تجاری ،با آمیزش  300گاو نر فعال با  30000گاو ماده،
 30000فرزند با احتمال  50درصوود برای هر جنس ایجاد
گردید.
انتخاب براسووواس صوووحت از پیش تعیین شوووده0/8361
(معادل قابلیت اطمینان انتخاب ژنومی  )0/7صورت گرفت
(ونرادن و همکوواران 2009؛ ویگن و همکوواران .)2010
ازآنجاییکه اطالعات گاو نر پروف شووده براسوواس تعداد
زیاد رکوردهای دخترانش می باشووود ،لذا قابلیت اطمینان
باالتر از اطالعات گاو ماده براسووواس رکوردهای خود و
فرز ندانش دارد .به منظور بازتاب این ت فاوت در قابل یت
اطمینان ،برداری همب سته با ارزش ا صالحی حقیقی برای

𝑣𝑜𝑐 𝑟𝑎𝑣
( =𝑉
)
𝑟𝑎𝑣 𝑣𝑜𝑐
𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑘𝑦(𝑉) = 𝐶𝐶 ′
𝑇𝐵𝑉⁄
𝐷𝑁𝑅𝑁
( =𝑋
) × 𝐶′
𝑟𝑎𝑣√
⋮
⋮
𝑒𝑝𝑦𝑡𝑜𝑛𝑒𝑇𝐵𝑉 𝑃𝑠𝑢𝑑𝑜𝑃ℎ
(=
)
⋮
⋮
کووه  Vموواتریس (کو) واریووانس  NRND ،TBVاعووداد

ت يادفی

نرمال2میبا

شد C .ماتریس پایین مثلثی حا صل

از تجزیه چالسکی و ` Cترانهاد ماتریس  Cاست .ماتریس
نهایی  Xشامل دو ستون  TBVو شبه فنوتیپ3میبا شد.
شبه فنوتیپ شبیه سازی شده بهعنوان ارزش ا صالحی
غیررگرسووویونی 4در نظر گرفتووه شوووود .مقووادیر ارزش
ا صالحی بد ست آمده از معادالت فوق برای گروه مرجع
اسووتفاده شوود .معادالت مختلط براسوواس قابلیت اطمینان
مربوطه وزندهی شووودند .برای صوووفات با وراثتپذیری
پایین ( )0/05قابلیت اطمینان  75و  30درصووود بهترتیب
برای گاوهای نر و ماده در نظر گرفته شوود .برای صووفات
با وراثت پذیری متوسوووط ( )0/3قابلیت اطمینان  90و 60
درصووود بهترتیب برای گاوهای نر و ماده در نظر گرفته
شد (دهنوی و همکاران .)2018
دو سطح وراثتپذیری  0/3و  0/05نظیر صفات تولیدی و
عملکردی بهطور م ستقل درنظر گرفته شد .برای ارزیابی
ژنومی ،حیوانات نسوول پنجم و شووشووم جمعیت اصوولی
بهترتیب به عنوان جمعیت مرجع و جمعیت تأیید اسووتفاده
شووود .همه افراد در جمعیت تأیید ،فرزندان کاندیداهای
انت خابی در جمع یت مرجع بود ند .برای بررسوووی تأثیر
روش انتخوواب گوواوهووای موواده جهووت تعیین ژنوتیووپ و
قرارگیری در جمع یت مرجع بر صووو حت ،خ طا و ار یب
پیشبینی های ژنومی ،ت عداد مت فاوتی از گاو های ماده
( 5000 ،2500و  )10000به جمع یت مرجع حاوی 5000
گاو نر برتر افزوده شد.
استراتژیهای انتخاب برای تعیین ژنوتیپ

1

3

2

4

Predefined accuracy
)Normal random number deviate (NRND

Pseudo-phenotype
De-regressed EBV

115

استراتژيهاي تعیین ژنوتیپ انتخابی گاوهاي ماده در برنامههاي انتخاب ژنومی با شبیهسازي جمعیت گاو شیري

روش انت خاب گاو های ماده ج هت ژنوت یپ کردن به 5

بازگ شتی7در نظر گرفته شد ( سرگلزایی و شنکل .)2009

صووورت انتخاب تيووادفی) ،(1Rباالترین ارزش اصووالحی

در دادههای شووبیهسووازی همانند داده واقعی حاصوول از

( ،)2Hافراد کران باالی ارزش اصووالحی با حداکثر صووحت

توالی یابی کل ژنوا8همه آلل ها با هر مقدار فراوانی آللی

 ،)AH3( EBVافراد دو کران باال و پایین توزیع ارزش

سهم یک سانی در برآورد دارند .در حالی که در ترا شهها،

ا صالحی ( )TT4و افراد دو کران باال و پایین توزیع ارزش

اسووون یپ هایی که فراوانی آللی باالیی در جمع یت دار ند

اصووالحی با درنظر گرفتن حداکثر صووحت )ATT5( EBV

انتخاب میشووووند .در اسووونیپ چیپها ،اسووونیپ های که

درنظر گرفته شد .برای انجاا روش دوا تا پنجم ابتدا 25

فراوانی آللی کم یاب9باالیی دارند و بهتر در جمعیت تفرق

و  12/5درصووود افراد جمعیت اصووولی در کران باال و دو

مییابند گنجانده میشووووند و اسووونیپ هایی که فراوانی

کران باال و پایین توزیع ارزش اصووالحی بهترتیب انتخاب

 MAFپووایینتری در جمعیووت دارنوود در تراشووووه قرار
نمونهگیری10

شدند ( شکل .)1سپس برای روشهای  Hو  TTبهترتیب

نمیگیرند .این عمل نوعی اریب به ناا اریب

افراد با حداکثر ارزش اصوووالحی و افراد با حداکثر و

در تراشووه ها ایجاد میکند که حاصوول انتخاب اسوونیپها

حداقل ارزش اصوووالحی انتخاب شووودند .برای روشهای

میبوواشوووود .برای معرفی اریووب نمونووهگیری بووه داده

 AHو  ATTاز میان  25و  12/5درصوود افراد انتخابی در
کران باال و دو کران باال و پایین ،افرادی که بیشوووترین
صووحت ارزش اصووالحی را نیز داشووتند ،انتخاب گردیدند
(شکل .)1صحت ارزش اصالحی به صورت نزدیکی مقدار
 EBVبه  TBVدرنظر گرف ته شووود .ب نابراین ،افرادی که
توان دوا ت فاوت  EBVاز  TBVپایینتری داشوووت ند به
عنوان افرادی که صووو حت باالتری دار ند در گروه های
مربوطه انتخاب شدند.

شبیهسازی ،رابطه

𝑀𝐴𝐹 𝑣2

)

𝑣1

( در برنامه  QMSimاضافه

شووود .مقادیر  v1و  v2اعداد ثابت برای محاسوووبه تقریب
میبا شد .این روش از همه ا سنیپهای تفرق یافته حاصل
شووده و اسوونیپهای مورد نظر را با احتمال

ژنوم
در این م طال عه ژنومی به طول 2496

حاوی  29کروموزوا اتوزوا با طول متفاوت و م شابه با
ا ندازه کروموزوا های گاو (بو مانوا و هم کاران )2010
شووبیهسووازی شوود .تعداد  50000نشووانگر دوآللی و 750
 QTLچندآللی ( 3 ،2و  4آلل) با فراوانی آللی اولیه برابر
با توزیع یکنواخت بهطور تيووادفی در ژنوا پخش شوود.
اثر  QTLبا توزیع گاما ( با پارامتر شوووکل  0/4و پارامتر
مقیاس  )1/66نمونهگیری شد .نرخ جهش برای SNPها و
 1 × 4-10 QTLدر هر سووانتیمورگان تحت مدل جهش

)
0.2

صووورت یکنواخت انتخاب میکند (سوورگلزایی و شوونکل
.)2009
معیارهای ارزیابی
همبسوووتگی پیرسوووون ،میانگین مربعات

سووووانتیمور گان6

𝑀𝐴𝐹 0.5

( به

خطا11بین

ارزش

اصوووالحی حقیقی و ارزش ژنومی مسوووتقیم12و ضوووریب
رگرسوویون  TBVبر روی  DGVبهترتیب بهعنوان معیار
صحت ،خطا و اریب ارزیابیهای ژنومی اندازهگیری شد.
2

برای بررسوووی نرخ عدا ت عادل لین کاژی ،پارامتر  rدر
فواصووول مختلف جمعیت مرجع برآورد شووود و با مقادیر
محاسبه شده بر روی داده واقعی گاو نر آمریکای شمالی
مقایسه شد (هیل و رابرتسون .)1968
کدهای مورد نیاز برای محاسوووبات و آنالیز در محیطR
نوشووو ته شوووود .برای ارز یابی ژنومی روش snpBLUP

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Random
Highest
Accurately highest
Two tailed
Accurately two tailed
)Centimorgan (cM

Recurrent mutation model
Whole sequencing genome
)Minor allele frequency (MAF
Ascertainment bias
)Mean square error (MSE
)Direct genomic value (DGV

 116دهنوي ،انصاري مهیاري و ...

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  28شماره  /2سال1397

مو جود در نراا فزار  SNP1101بکووار گر فتووه شوووود
(سرگلزایی  .)2014شبیهسازی برای  20بار تکرار گردید.

شکل -1توزیع ارزش اصالحی و استراتژیهای مختلف تعیین ژنوتیپ انتخابی گاوهای ماده
Figure1- EBV distribution and different cow selective genotyping strategies

و بلند تشووکیل شووده اسووت (شووکل .)2در این مطالعه هر

نتایج و بحث
بررسی مقادیر  rدر جمعیت شبیه سازی شده نشان داد

کروموزوا با طول متفاوت و مشوووابه با آن چه در داده

که عدا تعادل لینکاژی به طور مناسوب در فواصول کوتاه

واقعی گاو وجود دارد شوووبیهسوووازی شووود (بومانوا و

2

همکاران .)2010

شکل -2متوسط  r2در فواصل مختلف داده شبیهسازی شده و داده گاو نر آمریکای شمالی
Figure2- Average r2 for different marker distances (Mb) from simulation data and north American real data

درنظر گرفتن طول مت فاوت کروموزوا ها در ک نار ت عداد

درنتیجه جایگاههای ژنی در کروموزاهای طویل نسوووبت

آن ها یکی از موضووووعات مهم در شوووبیهسوووازی ژنوا

بووه کروموزاهووای کوتوواه کمتر همراه یکوودیگر بووه ار

میباشووود .قطعات بلند کروموزوا در مقایسوووه با قطعات

میر سند .متعاقباً کروموزواهای طویل مقدار  LDکمتری

وقوع نوترکیبی قرار میگیرند

در فواصووول کم نسوووبت به کروموزوا های کوتاه دارند

کوتاه ،بیشوووتر در معر

(بومانوا و همکاران  2010و سووویامن و همکاران .)2004

(بومانوا و همکاران .)2010
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شکل -3توزیع فراوانی آلل کم قبل و بعد از معرفی اریب نمونهگیری به داده شبیهسازی
Figure 3- MAF distribution before and after introducing ascertainment bias in the simulated dataset

در مطالعه حا ضر اریب نمونهگیری با انتخاب جایگاههای

رکوردبرداری از فرزنوودانش و قرار گیری در جمعیووت

در حال تفرق برطبق توزیع  MAFدر داده واقعی گاونر

مرجع را از دست میدهد.

آمریکای شمالی به داده شبیه سازی وارد شد ( شکل.)3

از آنجایی که گاوهای نر همواره یکسوووان انتخاب شوووده

اریب نمونهگیری در اثر طراحی ترا شههای ا سنیپ پدیدار

بودند ،تفاوت صووحت ارزیابی (∆ صووحت) بعد از افزودن

میگردد .ا سنیپها با  MAFپایین در ترا شه ا سنیپ قرار

گاوهای ماده انتخابی با روشهای مختلف نشان داده شد

نمیگیرند (کانر و همکاران  200و نیلسووون  .)2004اریب

(شووکل .)4مشووابه با مطالعات قبلی (توماسوون و همکاران

نمونهگیری از جمله مواردی اسوووت که درنظرگرفتن آن

2014؛ لورنس و همکاران 2014؛ ویگن و همکاران 2012؛

برای شبیهسازی درست یک تراشه اسنیپ مهم میباشد.

هوگ و همکاران  )2011افزودن اطالعات گاوهای ماده به

برطبق نتایج مطالعه حاضوور صووحت ارزیابیهای ژنومی

جمعیت مرجع حاوی گاوهای نر باعث تفاوت صووو حت

بسوووتگی به روش انت خاب گاو های ماده جمع یت مرجع

ارزیابی جمعیت تأیید نسبت به حالتی شد که فقط گاوهای

جهت تعیین ژنوتیپ داشوووت(شوووکل .)4در همه روشهای

نر در جمع یت مرجع بود ند .بهطورکلی در م یان ه مه

انتخاب جمعیت مرجع ابتدا حاوی  5000گاو نر برتر بود

روشهای انتخاب ∆ ،صوووحت جمعیت تأیید بین  0/009تا

و سپس تعداد متفاوتی گاو ماده به آن اضافه میشد .گاو

 0/136و  0/049تا  0/215بهترت یب برای صووو فات با

نر با سوووطح ژنتیکی پایین به علت حذف از گله شوووانس

وراثتپذیری  0/3و  0/05متغیر بود.
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شکل -4دلتا صحت جمعیت تأیید بهکمک گروههای انتخابی مختلف جمعیت مرجع
Figure 4- ∆ Accuracy of validation population using different selection groups of reference population
گروههای انتخابی مختلف شامل  :Rانتخاب افراد بهطورتيادفی :H ،انتخاب افراد دارای بیشترین ارزش اصالحی :AH ،انتخاب افراد کران باالی
ارزش اصالحی با حداکثر صحت  :TT ،EBVانتخاب افراد دو کران باال و پایین توزیع ارزش اصالحی و  :ATTانتخاب افراد دو کران باال و پایین
توزیع ارزش اصالحی با درنظر گرفتن حداکثر صحت  EBVمیباشد ∆ .صحت ،تفاوت صحت ارزیابی ژنومی جمعیت تأیید بهکمک جمعیت مرجع
حاوی گاو ماده و نر از صحت ارزیابی ژنومی جمعیت تأیید بهکمک جمعیت مرجع حاوی فقط گاو نر میباشد.
Different selection groups involve in individuals that are selected R: randomly, H: based on the highest breeding values,
AH: from the most accurate breeding values from top distribution tail, TT: from two tails of the distribution of breeding
values, and ATT: from the most accurate breeding values from two distribution tails. ∆ Accuracy is subtraction of
accuracy of validation population when cows and bulls are included in the reference population from accuracy of
validation population when only bulls are included in the reference population.

در روش هایی که صوووحت برآورد ارزش اصوووالحی نیز

انتخابی  Rاز  0/117تا  0/125و از  0/194تا  0/204برای

درنظر گرفته شوود ( AHو  )ATTنسووبت به روشهایی که

صوووفات با نرخ توار بهترتیب  0/3و  0/05برای جمعیت

آن را در نظر نگرفتند ( Hو  ،)TTتفاوت صوووحت ارزیابی

مرجع حاوی تعداد متفاوت ماده مشووواهده گردید .انتخاب

ژنومی بیشتری مشاهده شد .در میان روشهای مختلف،

گاوهای ماده با بی شترین ارزش ا صالحی صرف نظر از

انت خاب گاو های ماده در دو دام نه باال و پایین توزیع

درنظر گرفتن صووو حت آن ( AHو  )Hمنجر به کمترین

ارزش اصووالحی که صووحت باالیی نیز داشووتند )،(ATT

افزایش صحت جمعیت تأیید شد .روش انتخاب  AHمنجر

منجر به بیشووترین ∆ صووحت ارزیابی ژنومی شوود .دلتا

به تغییر دلتا صحت از  0/062تا  0/091در صفت با نرخ

صوووحت جمعیت تأیید در روش  ATTاز  0/123تا 0/136

توار  0/3و از  0/119تا  0/149در صووفت با نرخ توار

برای صفت با نرخ توار  0/3و از  0/205تا  0/215برای

 0/05شوووود .این نرخ در روش  Hبه م حدوده  0/009تا

صوووفت با نرخ توار  0/05برای تعداد متفاوت گاو ماده

 0/017برای صوووفت با نرخ توار  0/3و محدوده 0/049

در جمعیووت مرجع متغیر بود .بووه دنبووال آن انتخوواب

تا  0/07برای صفت با نرخ توار  0/05رسید.

ت يادفی) (Rو سپس انتخاب گاوهای ماده با بی شترین و

نتایج مطالعه حاضووور مطابق با نتایج بولیگن و همکاران

کمترین ارزش اصالحی بدون درنظرگرفتن صحت ارزش

( )2012و مونترو و هم کاران ( )2012و م غایر با ن تایج

اصالحی ) (TTبه ترتیب بیشترین افزایش صحت ارزیابی

احسووووانی و هم کاران ( )2010بود .بولیگن و هم کاران

ژنومی را داشوووتند .دلتا صوووحت جمعیت تأیید در گروه

( )2012ک م تر ین ه مبسووو ت گی TBVو GEBVرا برای
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روشهای انتخاب برا ساس کمترین و یا بی شترین ارزش

نشد ( Hو  )TTاز میانگین مربعات خطا کمتری برخوردار

ا صالحی گزارش کردند .آنها بی شترین همب ستگیTBV

بودند (شکل.)5

و GEBVرا برای سووه اسووتراتژی شووامل انتخاب بهطور

مقدار  MSEجمعیت تأیید برای صوووفت با وراثت پذیری

تيووادفی ،انتخاب براسوواس مقادیر دو کران باال و پایین

 0/3در روش انت خاب  ATTاز  3/44تا  3/94متغیر بود

توزیع ارزش اصووالحی و انتخاب براسوواس حداقل ارتباط

که این نرخ در روش  TTبه محدوده  4/39تا  4/55رسید.

خوی شاوندی ،ن سبت به انتخاب برا ساس بی شترین ارزش

معیار فوق برای صوووفت با وراثت پذیری  0/05در روش

اصوووالحی مشووواهده کردند (بولیگن و همکاران .)2012

 ATTو  TTبهترتیب در محدوده  0/75تا  0/83و  0/9تا

براسوواس مطالعه مونترو و همکاران ( )2012صوورف نظر

 0/98برای گروه های مختلف جمع یت مرجع مشووووا هده

از اینکه معیار انتخاب ارزش اصووالحی باشوود یا انحراف

گردید MSE .جمعیت تأیید در روش انتخاب  Rبرای دو

تولید ،انتخاب براساس دو آستانه حداقل و حداکثر ارزش

صوووفت با وراثتپذیری  0/3و  0/05بهترتیب در محدوده

اصوووالحی یا انحراف تولید ،بیشوووترین صوووحت ارزیابی

 4/35تووا  4/8و  0/97تووا  1/07برای گروههووای مختلف

ژنومی را به دنبال داشوووت .انتخاب براسووواس بیشوووترین

جمع یت مرجع متغیر بود .م قدار این مع یار برای روش

ارزش ا صالحی یا انحراف تولید کمترین صحت ارزیابی

 9/87 ،AHتا  12/48و  2/23تا  2/54بهترت یب برای دو

انتخاب ژنومی را درپی داشت (مونترو و همکاران .)2012

صووو فت با ورا ثت پذیری  0/3و  0/05بود که به م قادیر

طبق م طال عه احسوووانی و هم کاران ( )2010انت خاب افراد

 14/34تا  14/37و  2/86تا  2/94برای دو صووفت فوق در

بهطور ت يادفی و برا ساس ارزش ا صالحی متو سط به

روش  Hر سید .همچنین تعداد افراد انتخابی نیز در MSE

ترتیب منجر به بیشوووترین و کمترین قابلیت اطمینان در

تأثیر گذار بود .با افزایش ت عداد گاو ماده (از  2500به

ن تایج پیشبینی ارزش ژنومی حیوا نات در جمع یت تأی ید

 10000حیوان)  MSEکاهش یافت.

شد .تفاوتی بین انتخاب افراد براساس بیشترین و کمترین

در مطالعه مونترو و همکاران ( )2012نیز با افزایش تعداد

ارزش اصووالحی از نقطه نظر مقادیر قابلیت اطمینان نتایج

گاوهای ماده در جمعیت مرجع MSE ،کاهش یافت.

ارزیابی ژنومی در جمعیت تأیید م شاهده ن شد (اح سانی

بولیگن و همکوواران ( )2012برای روشهووای انتخوواب

و همکاران .)2010

تيووادفی ،انتخاب براسوواس مقادیر دو کران باال و پایین

باتوجه به اینکه مطالعات قبلی (بولیگن و همکاران 2012؛

توزیع ارزش اصوووالحی و براسوووواس حدا قل ارت باط

مونترو و همکاران  )2012میانگین مربعات خطا را جهت

خویشوواوندی کمترین  MSEنسووبت به انتخاب براسوواس

بررسوووی خطای گروههای مختلف تعیین ژنوتیپ انتخابی

بیشترین ارزش اصالحی مشاهده کردند.

برآورد و گزارش کردند ،در مطالعه حاضر نیز این معیار
محاسووبه و مقایسووه گردید (شووکل .)5همچنین با مقایسووه
روند معکوس بین مقادیر  MSEبا مقادیر دلتا صووحت در
گروه های انت خابی مختلف میتوان از برآورد درسووووت
صحت در روشهای متفاوت انتخاب اطمینان حاصل کرد.
اسووتراتژیهای انتخاب که صووحت ارزش اصووالحی نیز
جهت انتخاب درنظر گرفته شوود ( AHو  ،)ATTنسووبت به
اسووتراتژهایی که صووحت ارزش اصووالحی در نظر گرفته
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شکل -5میانگین حداقل مربعات ( )MSEجمعیت تأیید بهکمک گروههای انتخابی مختلف جمعیت مرجع
Figure 5- Mean squared error (MSE) of validation population using different selection groups of reference
population
گروههای انتخابی مختلف شامل  :Rانتخابی افراد بهطورتيادفی :H ،انتخاب افراد دارای بیشترین ارزش اصالحی :AH ،انتخاب افراد کران باالی
ارزش اصالحی با حداکثر صحت  :TT ،EBVانتخاب افراد دو کران باال و پایین توزیع ارزش اصالحی و  :ATTانتخاب افراد دو کران باال و پایین
توزیع ارزش اصالحی با درنظر گرفتن حداکثر صحت  EBVمیباشد.
Different selection groups involve in individuals that are selected R: randomly, H: based on the highest breeding values,
AH: from the most accurate breeding values from top distribution tail, TT: from two tails of the distribution of breeding
values, and ATT: from the most accurate breeding values from two distribution tails.

با افزایش تعداد گاوهای ماده تعیین ژنوتیپ شوووده در

بهکمک جمعیت مرجع حاوی فقط  5000گاو نر برتر نیز

جمعیت مرجع ضووریب رگرسوویون  TBVبر روی DGV

در جدول 1ارائه شده ا ست .مقادیر دلتا رگر سیون ()∆b

جمع یت تأی ید نیز کاهش یا فت ( جدول .)1ضووور یب

تفاوت ضووریب رگرس ویون  TBVبر روی DGVجمعیت

رگرسووویون  TBVبر روی  DGVدر گروه های انتخابی

تأیید بهکمک جمعیت مرجع حاوی گاو ماده و نر نسووبت

 H ،AH ،TT ،ATTو  Rبرای صفت با وراثتپذیری 0/3

به جمعیت مرجع حاوی فقط گاو نر میبا شد .مقادیر دلتا

بهترت یب از  1/20 ،1/16 ،1/07 ،1/07و  1/09با 2500

رگرسووویون ( TBV )∆bبر روی  DGVحاکی از تأثیر

گاو ماده به مقادیر  1/13 ،1/12 ،1/05 ،1/05و  1/06با

ا ستفاده از دادههای ژنوتیپی و فنوتیپی گاوهای ماده در

 10000گاو ماده تعیین ژنوتیپ شوووده در جمعیت مرجع

کنار گاو نر در جمعیت مرجع میبا شد .افزودن اطالعات

ر سید .ضریب رگر سیون برای صفت با وراثتپذیری

ژنومی گاو های ماده در ه مه اسوووتراتژی های مورد

 0/05بهترت یب از  1/20 ،1/17 ،1/14 ،1/13و 1/15در

بررسوووی باعث بهبود اریب در مقایسوووه با اسوووتفاده از

گروه های انتخابی  H ،AH ،TT ،ATTو  Rبا  2500گاو

اطالعات فقط گاو نر در جمعیت مرجع شووود (جدول.)1

ماده در جمع یت مرجع به  1/16 ،1/16 ،1/13 ،1/13و

میزان اریب بسووته به روش انتخاب گاو ماده جهت تعیین

 1/14با  10000گاو ماده در جمع یت مرجع رسووو ید

ژنوتیپ متفاوت بود .اسووتراتژیهای انتخاب که صووحت

( جدول .)1همچنین به منظور م قایسوووه بهتر روش های

ارزش اصالحی نیز جهت انتخاب درنظر گرفته شد (AH

انت خاب گاو ماده م قادیر ار یب بهصوووورت انحراف از

و  ،)ATTنسوووبت به اسوووتراتژهایی که صوووحت ارزش

ضوووریب رگرسووویون TBVبر روی  DGVجمعیت تأیید

اصووالحی در نظر گرفته نشوود ( Hو  )TTاز اریب کمتری
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برخوردار بود ند ( جدول  .)1الب ته این ت فاوت در روش
انتخاب ،براسوواس دو آسووتانه حداکثر و حداقل کمتر بود
یا وجود نداشت (جدول.)1
جدول -1ضریب رگرسیون ( )±SEو دلتا رگرسیون ( TBV )∆bبر روی  DGVدر جمعیت تأیید بهکمک گروههای انتخابی
مختلف جمعیت مرجع
Table 1- Regression coefficient (±SE) and delta regression coefficient (∆b) of validation population using
different selection groups of reference population
**گروههای انتخابی
*گاو ماده

Selection groups

***∆b

R
)b(±SE

∆b

-0.133
-0.156
-0.163
-0.067
-0.078
-0.078

)1.089 (0.002
)1.066 (0.002
)1.059 (0.002
)1.147 (0.002
)1.136 (0.002
)1.136 (0.002

-0.023
-0.05
-0.094
-0.015
-0.035
-0.049

H
)b(±SE

∆b

)1.199 (0.004
)1.172 (0.004
)1.128 (0.003
)1.199 (0.003
)1.179 (0.003
)1.165 (0.002

-0.066
-0.089
-0.101
-0.047
-0.056
-0.055

AH
)b(±SE

∆b

)1.156 (0.003
)1.133 (0.003
)1.121 (0.003
)1.167 (0.003
)1.158 (0.002
)1.159 (0.002

-0.155
-0.166
-0.169
-0.077
-0.091
-0.087

TT
)b(±SE
)1.067 (0.002
)1.056 (0.002
)1.053 (0.002
)1.137 (0.004
)1.123 (0.003
)1.127 (0.002

∆b

ATT
)b(±SE

1.068 (0.002) -0.154
1.059 (0.002) -0.163
1.053 (0.002) -0.169
1.128 (0.003) -0.086
1.123 (0.003) -0.091
1.128 (0.003) -0.086

h2

Cow
2,500
0.3 5,000
10,000
2,500
0.05 5,000
10,000

*جمعیت مرجع حاوی تعداد متفاوت گاو ماده ژنوتیپ شده ( 5،000 ،2،500و  10،000حیوان) میباشد.
** گروههای انتخابی مختلف شامل  :Rانتخابی افراد بهطورتيادفی :H ،انتخاب افراد دارای بیشترین ارزش اصالحی :AH ،انتخاب افراد کران باالی
ارزش اصووالحی با حداکثر صووحت :TT ،EBVانتخاب افراد دو کران باال و پایین توزیع ارزش اصووالحی و  :ATTانتخاب افراد دو کران باال و پایین
توزیع ارزش اصالحی با درنظر گرفتن حداکثر صحت EBVمیباشد.
*** ∆bتفاوت ضریب رگر سیون  TBVبر روی  DGVجمعیت تأیید بهکمک جمعیت مرجع حاوی گاو ماده و نر ن سبت به جمعیت مرجع حاوی فقط
گاو نر میباشد.
*

The reference population includes different numbers of genotyped cows (2,500, 5,000 and 10,000 animals).
Different selection groups involve in individuals that are selected R: randomly, H: based on the highest breeding values,
AH: from the most accurate breeding values from top distribution tail, TT: from two tails of the distribution of breeding
values, and ATT: from the most accurate breeding values from two distribution tails.
**

∆b is subtraction of regression coefficient of TBV on DGV for validation population when cows and bulls are included
in the reference population from regression coefficient of TBV on DGV for validation population when only bulls are
included in the reference population.
***

مطابق با تحقیق حاضووور مونترو و همکاران ( )2012در

دو کران باال و پایین توزیع ارزش اصوووالحی منجر به

بین روش های انتخاب ،بیشوووترین اریب را برای انتخاب

بیشووترین همبسووتگی پیشبینیهای ژنومی با رکوردهای

براسووواس باالترین ارزش اصوووالحی و یا انحراف تولید

فنوتیپی گردید.

گزارش کردنوود .جنگو و همکوواران ( )2017روشهووای

در گلههای تجاری ،افراد برای یک یا چند صفت برای

انتخاب مختلف شووامل انتخاب همه گاوهای ماده ،انتخاب

چندین نسل انتخاب میشوند .انياری و همکاران ()2008

 40 ،30و  50درصوود از گاوهای ماده بهطور تيووادفی،

با شبیهسازی یک جمعیت گاو شیری برای  25سال نشان

گاوهای ماده دارای بیشووترین ارزش اصووالحی ،گاوهای

دادند که تعیین ژنوتیپ انتخابی در برنامههای کاربردی

ماده با بیشوووترین و کمترین ارزش اصوووالحی ،گاوهای

اصالح گاو شیری و کاهش هزینههای تعیین ژنوتیپ با

ماده دو کران باال و پایین توزیع ارزش اصوووالحی مورد

حداقل کاهش پاسخ به انتخاب در مقایسه با استفاده از

بررسوووی قرار داد ند .بر طبق م طال عه آن ها در م یان

تماا افراد در جمعیت مرجع همراه است.

روشهای انتخاب  50در صد گاوهای ماده ،انتخاب افراد
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مطالعه حاضر دو سطح وراثتپذیری  0/3و  0/05را به

حذف گاوهای با سطح ژنتیک پایین امکان دسترسی به

صورت مستقل مورد بررسی قرار داد .بهطورکلی همه

اطالعات آنها و فرزندانشان را محدود میکند .همچنین

گروههای انتخابی در صفت با وراثتپذیری  0/05منجر

در گلههای تجاری اغلب گاوداران تمایل به تعیین ژنوتیپ

به دلتا صحت باالتر و  MSEکمتر نسبت به صفت با

گاوهای ممتاز را دارند .اما باید توجه نمود که بر طبق

وراثتپذیری 0/3شدند .صفات با وراثتپذیری پایین سهم

مطالعه حاضر و مطالعات قبلی (بولیگن و همکاران 2012

واریانس افزایشی کمتری نسبت به صفات با وراثتپذیری

و مونترو و همکاران  )2012استفاده از هر دو دامنه افراد

باال دارند .استفاده از ماتریس روابط ژنومی کمک

جامعه (حداقل و حداکثر ارزش اصالحی) صحت بیشتر

بیشتری در بیان سطح ژنتیکی افراد میکند .بولیگن و

و خطا و اریب کمتری را به همراه دارد .نتایج مطالعه

همکاران ( )2012در کنار شبیهسازی صفات به طور

حاضر نشان داد که درنظرگرفتن صحت ارزش اصالحی

مستقل ،دو صفت با همبستگی ژنتیکی  0/5را درنظر

بدست آمده نیز مهم میباشد .در صورت عدا دسترسی

گرفتند و پنج روش تعیین ژنوتیپ انتخابی مختلف را روی

یا امکان محاسبه ارزش اصالحی ،انتخاب تيادفی

یک صفت اجرا کردند و نتایج را بر روی صفت همبسته

جایگزین مناسبی بهنظر میرسد .در واقع افراد حاصل از

در جمعیت تأیید مورد بررسی قرار دادند .انتخاب افراد

این دو روش انتخاب ،نمونه درستی از جامعه بهنظر می-

در دو دامنه توزیع ارزش اصالحی و یا انحراف تولیدی

رسند و اطالعات 2بهتری را از جایگاه هم ژنهای مطلوب

صفت اول منجر به صحت باالتر و  MSEپایینتر صفت

و هم نامطلوب بهدست میدهند .مطالعات نشان دادند که

همبسته گردید .نتایج انتخاب برای صفت همبسته مشابه

انتخاب  50درصد گاوهای ماده از دو کران باال و پایین

با نتایج انتخاب بروی یک صفت منفرد بود (بولیگن و

جامعه ،حدود  88درصد اطالعات همه افراد جامعه را می-

همکاران .)2012

تواند پوشش دهد (جنگو و همکاران .)2017

با توجه به اینکه با نراافزار  QMSimکه در مطالعه

استفاده از افراد با باالترین ارزش اصالحی کمترین

حاضر مورد استفاده قرار گرفت امکان شبیهسازی بیش

صحت و بیشترین میانگین مربعات خطا و اریب در

از یک صفت وجود نداشت ،در جمعیت مورد مطالعه دو

ارزیابی ژنومی جمعیت تأیید را به همراه داشت .حتی

صفت به صورت مستقل و بدون کواریانس بین آنها

استفاده از معیار صحت ارزشهای اصالحی هم نتوانست

شبیهسازی شدند .بدیهی است که با افزایش تعداد صفات،

کمکی در افزایش صحت ارزیابی ژنومی و یا کاهش خطا

بازدهی اقتيادی روش های تعیین ژنوتیپ انتخابی

و اریب این روش در مقایسه با سایر روشهای انتخاب

بخيوص برای صفات با همبستگی کم ،پایین میآید.

کند .افراد با باالترین ارزش اصالحی در واقع سهم

درهرصورت ،تعیین ژنوتیپ انتخابی در صفاتی

ترکیبی1

زیادتری در ژنهای مفید جامعه دارند .استفاده از آنها

مانند  TPI ،LPIیا  NMمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.

بهتنهایی برای برآورد ارزش اصالحی ژنومی همه افراد

بههرحال ،اجرای آنالیز دو یا چندصفتی در مطالعات

نسل بعد شاید گزینه مناسبی نباشد .زیرا افراد نسل بعد

بعدی و مقایسه با نتایج آنالیز تکصفتی توصیه میشود.

افرادی هستند که لزوماً همه آنها نمیتوانند حامل ژن-

جنگو و همکاران ( )2017رکوردهای نر و ماده را به

های برتر باشند.

صورت دو صفت در مدل دوصفتی ارزیابی کردند .بر
طبق مطالعه آنها استفاده از رکوردهای نر وماده به

سپاسگزاری

صورت مدل دوصفتی در مقایسه با استفاده از اطالعات

از بخش فناوری اطالعات ) (ITمرکز بهبود داا )،(CGIL

نر و ماده به صورت مدل تک صفتی تفاوت چندانی در

دانشگاه گوئلف برای اجازه د سترسی به ابررایانه مرکز

نتایج پیشبینیهای ژنومی نداشته است.

جهت شوووبیهسوووازی و آنالیز داده قدردانی میشوووود .از
1

Composite traits

2

Informative
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 جهت دسترسی، گوئلف،(CDN) شبکه گاو شیری کانادا
به داده آمریکای شمالی برای محاسبه برخی پارامترهای
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Introduction: Adding genotypic and phenotypic information from cows to the reference population
has the potential to increase the accuracy and decrease selection bias of genomic estimated breeding
values (GEBV) in dairy cattle populations (Mc-Hugh et al. 2011; Thomasen et al. 2014; Wiggans et
al. 2010). However, the cost of genotyping limits its use to an informative subset of animals (Boligon
et al. 2012) and hence looking for an optimal strategy is crucial herein. Now a day, selective
genotyping strategies (Boligon et al. 2012; Jiménez-Montero et al. 2012) and imputation methods
(Calus et al. 2014) are some suggestive tools to reduce genotyping costs. Therefore, the aim of this
study was to assess the effect of inclusion of cow genomic data in the reference population for
genomic prediction under scenarios encompassing different selection strategies, number of genotyped
cows and heritability on accuracy and bias of genomic breeding values when compared to the use of
only bulls in the reference population.
Material and methods: A dairy cattle population was simulated by mimicking real linkage
disequilibrium (LD) extent and population structure using QMSim software (Sargolzaei and
Schenkel, 2009). This population mimicked a 4-pathway dairy cattle selection program with the use
of artificial insemination (AI) technology, followed by a population with the use of genomic selection
(GS). Within the GS reference population, pseudo-phenotypes were simulated for bulls and cows by
calculating different predefined accuracies based on de-regressed EBV of Holstein cattle in Canada.
That reflected difference between accuracy of EBV from a bull and accuracy of EBV from a cow
which is based on his daughters’ records and her own and daughters’ records, respectively.
Parameters of population simulation in this study were based on Dehnavi et al (2018). Two traits with
a heritability of 0.30 and 0.05 (representing production and functional traits, respectively) were
simulated independently. The reference population consisted of 5000 top selected bulls plus either
2500, 5000 or 10000 cows. Cows were selected randomly (R), based on the highest breeding values
(H), the most accurate breeding values from top distribution tail (AH), two tails of the distribution of
breeding values (TT), or the most accurate breeding values from two distribution tails (ATT) (Fig 1).
The simulation was repeated 20 times for each scenario. Genomic predictions were computed using
snpBLUP method in SNP1101 software (Sargolzaei, 2014). Pearson correlation, mean square error
(MSE) between true breeding value (TBV) and direct genomic value (DGV), and coefficient
regression of TBV on DGV were calculated as measurement criteria for accuracy, error and bias of
genomic predictions, respectively.
Results and discussion: The extent of linkage disequilibrium in the simulated AI population showed
a similar pattern that observed in North American Holstein cattle (Fig 2). The ascertainment bias was
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introduced according to the minor allele frequency (MAF) distribution observed in North American
Holstein data (Fig 3). The ATT scenario resulted in higher accuracy of GEBV (Fig 4), lower MSE
(Fig 5) and bias (Table 1) compared to other scenarios. This scenario led to 0.123 to 0.215 gain in
accuracy (∆ accuracy) compared to the use of bulls only for traits with heritability equal to 0.30 and
0.05, respectively (Fig 4). R and TT scenarios followed ATT. Gains in accuracy were 0.117 to 0.204
and 0.113 to 0.196 for scenarios R and TT, respectively (Fig 4). Regardless of EBV accuracy,
selecting cows with high breeding values (H, AH) led to the lowest accuracy of GEBV (Fig 4) and
the highest MSE (Fig 5) and bias (Table 1). Overall the observed gains in accuracy for the two traits
varied from 0.062 to 0.149 and 0.009 to 0.07 for scenarios AH and H, respectively (Fig 4). An increase
in the number of cows decreased both MSE (Fig 5) and bias (Table 1). The average regression
coefficient of TBV on DGV across all scenarios varied from 1.12 for 2500 cows to 1.08 for 10000
cows for the trait with a heritability of 0.30 (Table 1). These coefficients ranged from 1.16 to 1.14 for
2500 to 10000 cows for the trait with heritability of 0.05 (Table 1). Similar to these results, using
Guernsey breed Jenko et al (2017) showed when only half of population was genotyped, genotyping
cows with phenotypes in extremes was superior up to 8-10 folds in accuracy for yield traits than
genotyping cows at random or genotyping cows with upper tail phenotypes. Genotyping cows with
tail phenotypes can cover on average 88% of the difference between the scenario where all the cows
were genotyped or only half of them were genotyped at random (Jenko et al. 2017). The present study
showed that sampling cows from the most accurate EBVs on extremes seemed to be more informative
on all SNPs, both favorite and unfavorite alleles in the population.
Conclusion: The inclusion of cows in the reference population increased the accuracy of the genomic
predictions across all scenarios and decreased bias of them as well. However, sampling cows from
the most accurate EBVs from two distribution tails seemed to be more useful to precisely and
accurately predict genomic breeding values of young animals than the other sampling strategies that
were investigated in this study.
Keywords: Cows selective genotyping, Genomic evaluation, Reference population, Validation
population.

