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چکیده
َدف ایه مطبلعٍ اعتفبدٌ اس ؽجیٍعبسی تقبدفی ثزای محبعجٍ ارسػَبی افالحی صوًمی در عىبریًَبیی ثب تعداد ي تًسیع متتفعآ امعبری ثعزای
احزات  QTLدر یه ففت اعتبوٍای ثب اعتفبدٌ اس ريػَبی ثیشی L ،C ،B ،Aي  Rثًد .ثزای ؽجیٍ عبسی عىبریًَبی متتفآ ،اثتدا یه وغل پبیعٍ ثعب
تعداد  100حیًان ایجبد ؽد وٍ ثٍ مدت  50وغل ثب َم امیشػ تقبدفی داؽتىد .جمعیت مزجعی ثب اوداسٌ  1000حیًان اس تاللی تقبدفی افعزاد وغعل 50
ایجبد ؽد ي ثزای ایه حیًاوبت یه ففت اعتبوٍای ؽجیٍ عبسی ؽد .اس تاللی تقبدفی افزاد جمعیت مزج  ،جمعیت تأیید ایجبد ؽعد وعٍ فبلعد ااال عبت
فىًتیپی ثًدود .ثزای َز حیًان ،صوًمی ثٍ اًل  10مًرگبن ؽجیٍ عبسی ؽد ي  10000وؾبوگز ثب فًافل یىغبن ثز ريی ان لعزار گزفعت .در َعز ععىبریً
َQTLبیی ثب تًسی متتفآ ثزای احزات ان ثٍ فًرت تقبدفی ثز ريی صوًم پتؼ ؽد .احزات وؾبوگزَب در جمعیت مزج ثٍ يعیفٍ ريػَعبی متتفعآ
ثیشی ثزايرد گزدید ي ارسػَبی افالحی صوًمی حیًاوبت فبلد فىًتیپ جمعیت تأیید ثب اعتفبدٌ اس ایه احزات محبعجٍ ؽعد .فعحت ارسػَعبی افعالحی
مجىبی ممبیغٍ عىبریًَبی متتفآ ایه تحمیك لزار گزفت .در ريػَبی ثیشی مًرد ثزرعی ثٍ اعتخىبی ريػ ثیشی  Rي  Lوٍ در َمٍ عىبریًَب فعحت
مؾبثُی داؽتىد ،در ثیه عبیز ريػَبی ثیشی ،ثیش  Bثب تعداد دٌ  QTLي تًسی گبمب ثبالتزیه فحت ارسػَبی افعالحی را داؽعت .ثعب افعشایؼ تععداد
َQTLب فحت ارسػَبی افالحی ثزايردی ثب اعتفبدٌ اس ريػَبی ثیشی  B ،Aي Cومتز ؽد ،ثٍ گًوٍای وٍ ثزای تعداد  QTL 150ي ثبالتز فعحت
ارسػَبی افالحی اوُب تمزیجب ثزاثز ثب ريػ ثیشی  Rي  Lؽد .ثٍ اًر وفی وتبیج ایه پضيَؼ وؾبن داد وٍ ريػَبی امبری ممبیغعٍ ؽعدٌ در معمعبری
متفبيت ففت وتبیج متفبيتی ارائٍ میدَىد ،يلی میتًان ثزای ففبت اعتبوٍای وٍ ثب تعداد ومی صن وىتزل میؽًود یب دارای یه یب چىد صن ثب احز مدٌ
َغتىد ،اس ريػَبیی مبوىد ثیش  Bاعتفبدٌ وزد.
واژههای کلیدی :اوتتبة صوًمی ،ريػَبی ثیشی ،ففت اعتبوٍای.QTL ،

مقدمه

1

مطبلعبت ؽجیٍ عبسی ي تجزثی ثزتز ثعًدن فعحت ارسیعبثیَعبی
صوًمی وغجت ثٍ ارسیبثیَبی عىتی ثز مجىبی ااال بت ؽجزٌ را تأییعد
میوىىد .اليٌ ثز ًامل متعددی مبوىد اوداسٌ ي عبختبر جمعیت مزج ،
درجٍ خًیؾعبيودی وبودیعداَبی اوتتعبة ثعب افعزاد جمعیعت مزجع ي
معمبری صوتیىی ففبت ،ريػ مًرد اعتفبدٌ ثزای ثزايرد احبر وؾبوگزَب
ثز ثزتزی فحت ارسیبثیَبی صوًمی وغجت ثٍ ريػَبی ععىتی معًحز
اعت ( .)4ثزای ثزايرد احزات وؾبوگزَب ريػَبی امبری متعددی مبوىد
 -1اعتبدیبر صوتیه ي افالح دام ،گزيٌ فعًم دامعی ،داوؾعىدٌ وؾعبيرسی ،داوؾعگبٌ
راسی وزمبوؾبٌ.
)Email: s.foroutanifar@razi.ac.ir
(* -وًیغىدٌ مغئًل:
DOI: 10.22067/ijasr.v4i1.57206

 ،BLUPريػَبی ثیشی ي ريػَبی وبپعبرامتزی گعشارػ ؽعدود .در
ایه ثیه ،ريػَبی ثیشی ثٍ دلیل ایىىٍ ثٍ خًثی می تًاوىد خعًد را ثعب
عبختبر دادٌَب وٍ در ان تعداد وؾبوگزَب اس تعداد دادٌَعب ثغعیبر ثیؾعتز
اعت يفك دَىد ي ایىىٍ ایه ريػَب یه ريػ اجیعی ثعزای در وظعز
گزفته دم لطعیت در معًرد َمعٍ وبوؾعىبختٍَعبی مًجعًد در معدل
َغتىد ،تًجٍ ثیؾتزی ثٍ عمت خًد جفت وزدٌ اوعدَ .مچىعیه يلتعی
ريػَبی ثیشی ثب لدرت ي اوعطبف پذیزی سوجیزٌ مبروآ مًوت وبرلً
(َ )MCMC2مزاٌ ؽًود می تًان اوُعب را تمزیجعب در َمعٍ معدلَعبی
امبری پبرامتزی اعتفبدٌ وزد (.)10
تفبيت اعبعی ريػَبی امبری در فعزكَعبی اوُعب ي َمچىعیه
وحًٌ اعتفبدٌ اوُب در اوتتبة صوًمی میثبؽد .ريػَبی  ،BLUPثیعش
 ،Rثیش  Aي ثیش  Lفزك میوىىد وٍ وؾبوگزَب ثٍ تزتیت دارای تًسیع
2- Markov Chain Monte Carlo

222

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،9شماره  2تابستان 3199

وزمبل ،وزمبل t ،ي الپالط َغتىد ( .)3تًسی احزات َQTLبی مؤحز ثز
ففبت َىًس وبؽىبختٍ اععت .در پضيَؾعی تًسیع گبمعب ثعزای احعزات
َQTLب در حیًاوبت اَفعی گعشارػ ؽعد ( )7ي ایعه تًسیع در ثیؾعتز
مطبلعبت ؽجیٍ عبسی ثزای مدل وعزدن احعبر َQTLعب اععتفبدٌ ؽعدٌ
اعت .وتبیج حبفل اس پیؼثیىیَعبی صوعًمی ثعب اععتفبدٌ اس دادٌَعبی
يالعی در حیًاوبت اَفی تًسی وزمبل را ثزای احزات َQTLعب پیؾعىُبد
میوىىد( .)9ثب ایه حبل تعداد ي تًسی احزات َQTLب ي ثعٍ اعًر وفعی
معمبری صوتیىی ففبت متفبيت اعت .ثتعؼ معدٌ مطبلععبت اوجعبم
ؽدٌ در اوتتبة صوًمی ثیؾتز ثز ففبت پیًعتٍ متمزوش ثًدٌاود ،ثب ایعه
حبل ثغیبری اس ففبت دارای اَمیت التقبدی در حیًاوبت اَفی مبوىعد
چىد لفً سایی ،عتت سایی ،سوعدٌ معبوی ي فعفبت تیعپ دارای تًسیع
وبپیًعتٍ َغتىد ( .)5ثىبثزایه َدف ایه مطبلعٍ اعتفبدٌ اس ؽجیٍ ععبسی
تقبدفی ثزای در وظز گزفته تعداد متفبيت  QTLي تًسی َبی متتفآ
گبمب ،وزمبل ،یىىًاخت t ،ي الپالط ثزای احزات  QTLدر یه فعفت
اعععتبوٍای ي اعععتفبدٌ اس ريػَععبی ثیععشی  L ،C ،B ،Aي  Rثععزای
محبعجٍ ارسػَبی افالحی صوًمی ي ممبیغٍ حغبععیت ريػَعب ثعٍ
ثزلععزار وجععًدن فععزكَععبی اوُععب ثععزای تًسی ع احععزات وؾععبوگزَب در
پیؼثیىیَبی صوًمی ثًد.

مواد و روشها
ففتی وٍ در ایه مطبلعٍ در وظز گزفتٍ ؽد ،فعفتی اععتبوٍای ثعب
تًارث پذیزی  0/2ثًد .در عىبریً َبی متتفآ ثزای ایه فعفت پعىج
تعداد  500 ،150 ،50 ،10ي  QTL 2000ي پىج تًسی امعبری وزمعبل،
یىىًاخت ،t ،گبمب ي الپالط ثزای احزات َQTLب ؽعجیٍ ععبسی ؽعد.
احزات َQTLب ثب اعتفبدٌ اس پىج ريػ ثیشی  ،C ،B ،Aثیعشی  Lي R
ثزايرد گزدید .تأحیز تعداد ي تًسی احزات َQTLبی مؤحز ثز فعفت ثعز
ثزايرد ارسػَبی افالحی ثب اعتفبدٌ اس ایه ريػَب مًرد ارسیبثی لزار
گزفت .در مجمعً در تحمیعك حبمعز  125ععىبریًی متتفعآ معًرد
ارسیبثی لزار گزفعت ي ثعزای ثزرععی ایعه ععىبریًَب اس ؽعجیٍ ععبسی
تقبدفی در محیط وزم افشار امبری  Rوغعتٍ  3.1.1اععتفبدٌ ؽعد .ثعب
تًجٍ ثٍ ایىىٍ ؽجیٍ عبسی ثٍ فًرت مدل تقبدفی ثًدَ ،ز عىبریً 40
ثبر تىزار ؽد ي میبوگیه اوُب ثٍ ىًان وتبیج گشارػ ؽد.
ؽجیٍ عبسی ثب یه جمعیت پبیٍ ثب تعداد  100حیًان ؽزي ؽعد ي
ایه حیًاوبت جُت ایجبد دم تعبدل پیًعتگی ثیه وؾبوگزَب 50 ،وغل
ثب َم امیشػ تقبدفی داؽتىد .وغلَب ثٍ فعًرت وبمتعداخل ثًدوعد ي
تعداد افزاد در جمعیت پبیٍ ي وغلَعبی ثععدی حبثعت ثعًد .اس امیعشػ
تقبدفی افزاد وغل  ،50جمعیت مزج ثب تعداد  1000حیًان ایجبد ؽد
ي اس امیشػ تقبدفی افزاد جمعیت مزج  ،جمعیت تأیید ثب تعداد 1000
حیًان ایجبد ؽد.
ثزای َز حیًان صوًمی ثب اًل 10مًرگبن ي تعداد  10وزيمًسيم ثب

اًل یىغبن (یه مًرگبن) ؽجیٍ ععبسی ؽعد ي تععداد  1000وؾعبوگز
 SNPدر فًافل مغبيی ثز ريی َز وزيمًسيم لزار گزفت .پىج حبلت
متتفآ  500 ،150 ،50 ،10ي  2000ثزای تعداد َQTLبی معؤحز ثعز
ففبت در وظز گزفتٍ ؽد ي در َز عىبریً َQTLب ثٍ فًرت تقعبدفی
ثز ريی ول عطح صوًم لزار گزفتىد .احز جبیگشیىی َQTLب ثغعتٍ ثعٍ
عىبریًی مًرد مطبلعٍ اس یىی اس پىج تًسی وزمبل ،یىىًاخت ،t ،گبمب ي
الپالط ثب میبوگیه ففز ي ياریبوظ یه گزفتٍ ؽعد .فعزك ؽعد وعٍ
َQTLبی در وظز گزفتٍ ؽدٌ تمبم ياریبوظ صوتیىعی فعفت را در ثعز
می گیزود ي ارسػَبی افعالحی يالععی افعزاد اس مجمعً احعبر ایعه
َQTLب ثب تًجٍ ثٍ صوًتیپ اوُب محبعجٍ ؽد .در ایه مطبلعٍ احزات غیز
افشایؾی در وظز گزفتٍ وؾد ي ياریبوظ صوتیىی ول ثزاثعز ثعب ياریعبوظ
صوتیىی افشایؾی ثًد .ثزای َمٍ حیًاوبت جمعیعت مزجع یعه ارسػ
فىًتیپی ؽجیٍ عبسی ؽد .ثزای ؽجیٍ عبسی فىًتیپ یه احز ثبلیمبوعدٌ
اس تًسی وزمبل ثب میبوگیه ففز ي ياریبوظ ثبلیمبودٌ چُبر ثعٍ مىظعًر
رعیدن ثٍ تًارث پذیزی  ،0/2ثٍ ارسػ افالحی يالععی افعزاد امعبفٍ
ؽد .ثٍ مىظًر ایجبد فىًتیپَبی اعتبوٍای (ففز ي یه) ثعزای فعفت
مًرد وظز ،یه چبرن ثبالیی فىًتیپَب ثزاثز یه ي عٍ چبرن پعبییىی
ثزاثز ثب ففز لزار دادٌ ؽد .صوًتیپَعب ي ارسػَعبی افعالحی يالععی
ثزای جمعیت تأیید ي جمعیت مزج ؽجیٍ عبسی ؽد يلی فىًتیپَعبی
اعتبوٍای فمط ثزای حیًاوبت وغل مزج ثزای ثزايرد احبر وؾبوگزَب در
وظز گزفتٍ ؽد.
ثزای ثزايرد احزات وؾبوگزَب ثب اعتفبدٌ اس ريػَعبی ثیعشی ثغعتٍ
 )12( BGLRوزم افشار  Rمًرد اععتفبدٌ لعزار گزفعت .ثعزای فعفبت
اعتبوٍای فزك می ؽًد وٍ ایه ففبت داری یه متغیز پؾت فعحىٍ
پیًعتٍ َغتىد .مدل وفی مًرد اعتفبدٌ ثزای ثزايرد احزات وؾبوگزَب در
جمعیت مزج ثٍ فًرت سیز ثًد.
()1
µ،

وٍ در ایه مدل  liمتغیز پؾت فحىٍ فزد  iدر جمعیعت مزجع
میبوگیه ول xij ،صوًتیپ وؾبوگز  jثزای فزد  βj ،iاحز جعبیگشیىی الفعی
وؾبوگز  jي  eiاحز ثبلیمبودٌ ثزای حیعًان  iثعًد .در ایعه ثغعتٍ ثعزای
ارتجبط متغیز پؾت فحىٍ ثعب فىًتیعپَعبی دي دععتٍای اس تعبث سیعز
اعتفبدٌ میؽًد.
()2
تبث تًسی تجمعی اععتبودارد یعب تعبث رثعط

وٍ در ایىجب
پزيثیت اعت (.)13
پىج ريػ متتفآ ثیشی ثز اعبط ایعه معدل وفعی ثعزای ثعزايرد
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احزات وؾبوگزَب اعتفبدٌ ؽدٌ اعت .تفبيت اففی ایه ريػَب در تًسی
پیؾیه احزات وؾبوگزَب اعت .اجك تئًری ثیش (معبدلعٍ  ،)3معدلَعبی
ثیشی ثٍ تًسی پیؾیه ي تًسی دادٌَب جُت تؾىیل تًسی پغعیه ویعبس
دارود وٍ میبوگیه تًسی پغیه ثٍ ىًان ثزايردی اس پبرامتزَبی مًجعًد
در مدل در وظز گزفتٍ ؽد.
() 3
در راثطٍ فًق

تًسی دادٌَب یب تعبث درععتومعبیی ثعٍ

تًسیع پیؾعیه پبرامتزَعب ي
ؽزط پبرامتزَبی مًجًد در معدل،
تًسی پغیه  θثٍ ؽعزط ثعزدار مؾعبَدات اععت .ثعزدار θ
ؽبمل احز میبوگیه ،ثزدار احز وؾبوگزَب ،ياریبوظ وؾعبوگزَب ي ياریعبوظ
خطب اعت .تًسی پغیه ثزدار پبرامتزَب ثب اعتفبدٌ اس ومًوٍگیزی گیجظ
ثٍ دعت میاید .در ريػَبی ثیشی َمٍ پبرامتزَبی مًجعًد در معدل
ثٍ فًرت تقبدفی ثب یه تًسی پیؾیه در وظز گزفتٍ میؽًود .ثعزای
َمٍ ريػَب تًسی پیؾیه ثزای  µتًسی وزمعبل ثعب میعبوگیه فعفز ي
ياریبوظ  1*1010ثًد ي تًسی پیؾیه ثزای ياریبوظ ثبلیمبودٌ اس تًسی
مزث وبی معىًط ثب درجٍ اسادی  5اوتتبة ؽدود.
ريػ ثیشی  :Rدر ایه ريػ اس تًسی وزمبل ثعب میعبوگیه فعفز ي
 ،اعتفبدٌ ؽعدٌ اععت ،وعٍ
ياریبوظ یىغبن ثزای َمٍ وؾبوگزَب،
2
درای تًسی وبی مزث معىًط ثب پبرامتزَبی  vي  sثًد .درجعٍ
اسادی در ایه مدل ثزاثز ثب  4/2دروظز گزفتعٍ ؽعد ي  s2ثعب اععتفبدٌ اس
محبعجٍ ؽد وٍ در ایه فزمعًل ياریعبوظ افشایؾعی
ي میبوگیه صوًتیپ در وؾبوگز j

فزمًل
ففت،
اعت (.)3
ريػ ثیشی  :Aدر ایه ريػ فزك میؽًد وعٍ َمعٍ وؾعبوگزَب
دارای احز َغتىد يلی ياریبوظ َز وؾعبوگز در وعل صوعًم ثعب یىعدیگز
متفبيت اعت .در ایه مدل تًسی پیؾیه حبؽیٍای احبر وؾبوگزَب تًسی
 tاعت ي ثزای عبدٌ عبسی محبعجبتی احز َز وؾعبوگز اس تًسیع وزمعبل
ياریبوظ وبؽىبختٍ ثزای
 N(0,گزفتٍ میؽًد .وٍ در ایىجب
)
َز وؾبوگز اعت ي تًسی پیؾیه ان اس تًسی وعبی مزثع معىعًط ثعب
پبرامتزَبی  vي اوتتبة ؽدود .ایه ريػ اؽیبوٍای مىجز ثٍ تًسی
 tثزای احبر وؾبوگزَب می ؽًد .ممدار ايلیٍ ثزای  4/2 vدر وظعز گزفتعٍ
محبعجٍ ؽد (.)3
ؽدي پبرامتز ثب اعتفبدٌ اس فزمًل
ريػ ثیشی  :Bدر ایه ريػ درفد وؾبوگزَب دارای احعز فعفز
درفعد وؾعبوگزَب مبوىعد ريػ ثیعشی  Aدارای تًسیع
اعت ي
پیؾیه َ tغتىد ي احز اوُب مبوىد ريػ ثیشی  Aثزايرد میؽًد .در ایعه
 .محبعجٍ ؽد.
ريػ پبرامتز ثب اعتفبدٌ اس فزمًل
در ایه مطبلعٍ ثزاثز ثب  0/95در وظز گزفتٍ ؽد (.)3
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ريػ ثیشی  :Cدر ایه ريػ درفد وؾبوگزَب دارای احز ففز ي
درفد وؾعبوگزَب مبوىعد ريػ ثیعشی  Rدرای تًسیع یىغعبن
َغتىد ي اس تًسی وزمبل گزفتٍ معیؽعًود .در ایعه ريػ مبوىعد ريػ
ثیشی Bمیشان ثزاثز ثب  0/95در وظز گزفتٍ ؽد.
ريػ ثیشی  :Lدر ایه ريػ فزك معیؽعًد وعٍ احعبر وؾعبوگزَب
یىغبن ي دارای تًسی الپالط َغتىد .ثزای راحتی وبر در ایعه ريػ
وؾبوگزَب اس یه تًسی وزمبل )  N(0,گزفتٍ معی ؽعًود ،وعٍ
دارای تًسی ديجمفٍای ثب پبرامتز  λاعت وٍ در ایه مطبلعٍ ممدار  λثعب
محبعجٍ ؽد (.)3
اعتفبدٌ اس فزمًل
در َمٍ ريػَبی ثیشی جُت ثٍ دعت ايردن ومًوٍَعبی تًسیع
پغیه پبرامتزَب اس یه ومًوٍ گیعزی گیعجظ ثعب تععداد تىعزار 30000
اعتفبدٌ ؽد وٍ  10000ومًوٍ ايل ثٍ ىًان ديرٌ گزم وعزدن 1در وظعز
گزفتٍ ؽد .پظ اس ثعزايرد احعز وؾعبوگزَب معبدلعٍ
ثزای پیؼثیىی ارسػَبی افالحی صوًمی در جمعیت تأییعد اععتفبدٌ
ؽد .در ایه فزمًل  GEBVijارسػ افالحی صوعًمی حیعًان  iثعزای
ففت  Zi ،jردیآ مزثًط ثٍ حیًان  iدر مبتزیظ صوًتیپ وؾعبوگزَب ي
احز وؾبوگزَب ثزای ففت  jاعت (.)11
ثزای اوداسٌ گیزی میشان عدم تععبدل پیًععتگی ثعیه وؾعبوگزَب
اععتفبدٌ ؽعد .در ایعه
مجبير اس معیعبر  r2ي معبدلعٍ
معبدلٍ  Dمزیت دم تعبدل پیًعتگی ثعیه وؾعبوگزَب ي  q1 ،р2 ،р1ي
 q2فزاياویَبی الفی در وؾبوگزَبی مجبير َغتىد.
پععظ اس محبعععجٍ ارسػَععبی افععالحی صوععًمی ،ثععزای ممبیغععٍ
حغبعیت ريػ َبی ثیعشی معًرد اععتفبدٌ ثعٍ تغییعز تععداد ي تًسیع
احزات  ،QTLعىبریًَبی متتفعآ ثعب اععتفبدٌ اس فعحت ارسػَعبی
افالحی صوًمی ،وٍ َمجغتگی ثیه ارسػ افالحی صوًمی ثزايرد ؽدٌ
ي ارسػ افالحی يالعی حیًاوبت اعت ،ثب َعم ممبیغعٍ ؽعدود .ثعزای
اسمًن معىیداری تفبيت ثیه میبوگیه عىبریًَبی متتفآ اس اسمعًن t
اعتفبدٌ ؽد.

نتایج
امیشػ تقبدفی افزاد وغل پبیٍ ثٍ مدت  50وغل ثٍ دلیعل اوعداسٌ
مؤحز وًچه جمعیت ي تحت تأحیز راوؼ صوتیىی مىجز ثٍ دم تععبدل
پیًعتگی ثیه وؾبوگزَب ي َQTLب (امعبرٌ  )r2ثعٍ میعشان  0/21ؽعد.
فحت ارسػَبی افالحی حبفل اس ثزايرد ريػَبی متتفآ ثیعشی
در تعداد ي تًسی َبی متفبيت َQTLب در جديل  1امدٌ اعت.
ريػ ثیشی  :Aدر ایه ريػ ثبالتزیه فحت ارسػَبی افالحی
صوًمی مزثًط ثٍ تًسی گبمب t ،ي الپالط ي تعداد  10 QTLثٍ میعشان
 0/58ي ومتزیه فحت مزثًط ثٍ تًسی امبری یىىًاخعت ثعٍ میعشان
1- Burn In
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 0/49ثًد .در َمٍ تًسی َب ثبالتزیه فحت مزثًط ثٍ تعداد 10 QTL
ثًد (.)p<0.01
ثزای تعداد  50 QTLي  150ثبالتزیه فحت مزثًط ثٍ تًسی گبمب
ثٍ تزتیت ثٍ میشان  0/52ي  0/49وغجت ثٍ ععبیز تًسیع َعب ثعًد وعٍ
فحتَبی در دامىٍ  0/46-0/48داؽعتىد .ثعزای تععداد  500ي 2000
 QTLثیه تًسی َبی متتفآ امبری تفبيت معىیداری يجعًد وداؽعت
(.)p>0.05
ريػ ثیشی  :Bفحت ارسػَبی افالحی در ایه ريػ در َمعٍ
عىبریًَب ثزاثز ي یب ثیؾتز اس ثمیٍ ريػَب ثًد ي ایه ثزتزی در تعداد 10

ي  QTL 50محغًطتز ثًد .در ایه ريػ ویش مبوىد ريػ ثیشی  Aدر
َمٍ تًسی َبی امبری ثبالتزیه فحت مزثًط ثٍ تعداد  QTL 10ثعًد
( ،)p<0.01ثععب افععشایؼ تععداد َQTLععب ثععٍ  50فععحت ارسػَععبی
افالحی وبَؼ یبفت ي تفعبيتی ثعیه فعحت ارسػَعبی افعالحی
(دامىععٍ  0/46تععب  )0/48در تعععداد  500 ،150ي  2000در تًسیع َععبی
متتفآ مؾبَدٌ وؾعد ( .)p>0.05در تععداد  10ي  QTL 50ومتعزیه
فحت پیؼثیىیَب َمبوىد ريػ ثیشی  Aمزثًط ثٍ تًسیع یىىًاخعت
ثًد (.)p<0.01

جدول  -1میبوگیه  ±اوحزاف معیبر فحت ارسػَبی افالحی صوًمی پیؼثیىی ؽدٌ ثب اعتفبدٌ اس پىج ريػ ثیشی ثزای تعداد ي تًسی َبی متتفآ احبر َQTLب در ففت
اعتبوٍای ثب تًارث پذیزی 0/2
Table 1- Mean ± SD of genomic breeding values accuracy predicted by five Bayesian methods for different numbers and
distributions of a categorical trait with heritability=0.2

ريػ ثزايرد احبر وؾبوگزَب
تعداد َQTLب

Method for estimation of markers effects

ثیشی R

ثیشی L

ثیشی C

ثیشی B

ثیشی A

Number of QTLs

Bayes R
0.47±0.06
0.46±0.06
0.47±0.06
0.46±0.05
0.46±0.04

Bayes L
0.47±0.06
0.47±0.06
0.47±0.06
0.46±0.05
0.46±0.06

Bayes C
0.51±0.07
0.49±0.06
0.47±0.04
0.46±0.06
0.47±0.05

Bayes B
0.59±0.1
0.48±0.05
0.47±0.06
0.46±0.06
0.46±0.05

Bayes A
0.52±0.1
0.46±0.06
0.47±0.06
0.47±0.06
0.47±0.05

10
50
150
500
2000

0.47±0.05
0.46±0.06
0.46±0.06
0.46±0.06
0.48±0.05

0.46±0.08
0.48±0.06
0.47±0.05
0.47±0.06
0.47±0.06

0.56±0.09
0.51±0.08
0.52±0.06
0.47±0.05
0.46±0.04

0.68±0.1
0.56±0.1
0.48±0.07
0.46±0.08
0.46±0.06

0.58±0.1
0.52±0.1
0.49±0.07
0.47±0.05
0.46±0.05

10
50
150
500
2000

0.48±0.05
0.48±0.06
0.48±0.05
0.47±0.06
0.46±0.05

0.48±0.06
0.46±0.06
0.46±0.06
0.46±0.06
0.46±0.05

0.51±0.06
0.47±0.06
0.46±0.06
0.46±0.05
0.46±0.06

0.53±0.08
0.48±0.06
0.46±0.05
0.46±0.06
0.46±0.06

0.49±0.06
0.46±0.06
0.46±0.06
0.46±0.06
0.46±0.07

10
50
150
500
2000

0.46±0.05
0.47±0.04
0.47±0.06
0.47±0.05
0.48±0.06

0.46±0.06
0.47±0.06
0.46±0.06
0.47±0.06
0.46±0.05

0.55±0.09
0.48±0.06
0.48±0.06
0.48±0.05
0.46±0.05

0.64±0.1
0.51±0.06
0.51±0.1
0.48±0.07
0.46±0.06

0.58±0.1
0.5±0.08
0.47±0.07
0.46±0.05
0.47±0.05

10
50
150
500
2000

0.48±0.06
0.47±0.06
0.48±0.05
0.47±0.06
0.47±0.06

0.47±0.06
0.47±0.06
0.46±0.06
0.46±0.06
0.48±0.06

0.54±0.07
0.48±0.05
0.47±0.07
0.46±0.05
0.46±0.05

0.63±0.1
0.52±0.07
0.48±0.06
0.48±0.06
0.46±0.05

0.58±0.1
0.48±0.06
0.47±0.05
0.46±0.06
0.47±0.05

10
50
150
500
2000

ريػ ثیشی  :Cدر ريػ ثیش َ Cم ثعبالتزیه فعحت مزثعًط ثعٍ
تعداد  QTL 10ي تًسی َبی گبمب ثٍ میشان  0/56ثًد وٍ ایعه فعحت
ومتز اس ريػ ثیشی  Bثٍ میشان  0/68ثًد ( .)p<0.01در تعداد QTL
َ 50م ثبالتزیه فحت مزثًط ثٍ تًسی گبمب ثعًد ( )p<0.01ي ععبیز

تًسی َQTLب
Distribution of QTLs

وزمبل
Normal

گبمب
Gamma

یىىًاخت
Uniform

t-student

الپالط
Laplace

تًسی ع َععبی فععحتی ثععٍ در دامىععٍ  0/46تععب  0/48داؽععتىد .ثزتععزی
ريػَبی ثیشی  ،Aثیشی  Bي ثیشی  Cوغجت ثٍ ثیشی  Lي ثیعشی R
در تعداد پبییه  QTLثًد ( )p<0.01ي ثب افشایؼ تععداد َQTLعب ثعٍ
 150ي ثیؾتز ایه ثزتزی وبمال اس ثیه رفت .ثٍ گًوٍای وٍ ثزای تعداد

اثر تعداد و توزیع اثرات  QTLبر صحت پیشبینیهای ژنومی برخی...

 150 QTLتب َ 2000مٍ تًسی َعب فعحتی در دامىعٍ 0/46تعب 0/49
داؽتىد.
ريػ َبی ثیشی  Lي ثیشی  :Rدر ایه ريػَب َمبن اعًر وعٍ در
جديل  1مؾتـ اعت در َمٍ عىبریًَب فزف وظز اس تعداد َQTLب
ي تًسی احبر َQTLب فحتَبی تمزیجب یىغعبن ي ثعٍ میعشان -0/48
 0/46مؾبَدٌ ؽد ي ایه ريػَب حغبعیتی ثعٍ تغییعز تععداد ي تًسیع
احزات َQTLب وداؽتىد (.)p>0.05

بحث
در ريػ اوتتبة صوًمی معمًال تععداد وؾعبوگزَب خیفعی ثیؾعتز اس
تعداد افزاد اعت ي در وتیجٍ در مدلَبی رگزعیًوی مًرد اعتفبدٌ ثزای
ثزايرد احزات وؾبوگزَب تعداد متغییزَبی مغتمل خیفی ثیؾعتز اس تععداد
مؾبَدات اعت .ثزای حل ایه مؾىل معمًال ثزای ريػَبی متتفآ
اوتتبة وؾبوگزَب پیؼ میاید ،وعٍ ایعه اوتتعبة یعب ثعب وىبرگذاؽعته
وؾبوگزَبی غیز مُم ي یب ثب مىمجل وزدن احزات اوُب ثٍ ععمت فعفز
اتفبق میافتد .در ريػَبی ثیشی مىبویغم المعب اومجبمعی ،ثعٍ يععیفٍ
تعییه وزدن تًسی مىبعت پیؾیه ثزای معزایت رگزععیًوی در معدل
يارد میؽًد ي تفبيت ريػَبی متتفآ ثیشی در َمیه تًسی پیؾعیه
وؾبوگزَب ي میشان اومجبك احزات وؾبوگزَب ثٍ عمت ففز اعت ( .)3در
ريػ ثیشی  Rي  Lوٍ ثٍ تزتیت دارای تًسی پیؾیه وزمبل ي الپالط
ثزای احبر وؾبوگزَب َغتىد ،میشان اومجبك احزات وؾعبوگزَب ثعٍ ععمت
ففز در ثیه َمٍ وؾبوگزَب یىغبن اععت .معیتعًان حبثعت وعزد وعٍ
ثزايردَبی حبفل اس ريػ ثیشی  Rثُتزیه پیؼثیىعی وباریعت خطعی
( )BLUPاحزات وؾبوگزَب می ثبؽد  .ایه ريػ يلتی ثزخی وؾعبوگزَب
در وشدیىی  QTLثًدٌ ي یب دارای احز سیبد َغتىد ي ثزخی وؾبوگزَب در
وشدیىی اوُب  QTLوجبؽد يیب احز اوُب وًچعه ثبؽعد ،مىبععت ویغعت.
تًسی ( tتًسی پیؾیه ثزای ريػ ثیشی  )Aوغعجت ثعٍ تًسیع وزمعبل
دارای تزاوم ثیؾتز در ومطٍ ففز وٍ مىجز ثعٍ اومجعبك لعًیتز احعزات
ثزايردی وؾبوگزَبی ثب احز وًچه ثٍ عمت ففز ي دوجبلعٍ معتیمتعز
اعت وٍ ثب ج اومجبك ومتز ثزايرد وؾبوگزَبی ثب احز سیبد میؽًد .در
ريػَبی ثیشی  Bي ثیشی  π ،Cدرفد اس وؾعبوگزَب داری احعز فعفز
َغتىد ي  1-πدرفد وؾبوگزَب ثٍ تزتیت دارای تًسی پیؾیه  tي وزمبل
َغتىد .در يال اگز  πثزاثز ففز لزار گیزد ،ایعه ريػَعب ثعٍ تزتیعت
ثیشی  Aي ثیشی  Rخًاَىد ثًد .يلتی تعداد َQTLعب وعم ثبؽعدَ ،عز
 QTLثتؼ ثیؾتزی اس يرایبوظ ففت را ثٍ خًد اختقبؿ میدَد ي
در وتیجٍ َمبناًر وٍ وتبیج ایه پضيَؼ وؾعبن داد ایعه ؽعزایط ثعٍ
عًد ريػَبیی مبوىد ثیشی  ،Bثیشی  Aي ثیعشی  Cاععت وعٍ احعزات
وؾبوگزَب را ثب ؽدت ثیؾتز ي ثٍ فًرت غیز یىغعبن ثعٍ ععمت فعفز
مىمجل می وىىدَ .ز چٍ تعداد َQTLب افشایؼ مییبثد ععُم اوُعب اس
ياریبوظ ففت وم ؽدٌ ي در وتیجٍ ثزتزی ريػَبی ثیشی  ،Bثیعشی
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 Aي ثیشی  Cومزوگ ؽدٌ ي در وُبیت اس ثیه میريد.
میشان حغبعیت ريػَبی متتفآ وغجت ثٍ تًسی احعبر َQTLعب
اس تعداد َQTLب ومتز ثًد ي داؽته تًسی احزات  QTLمؾبثٍ ثب فزك
ريػَب ثزای احبر وؾبوگزَب ،مشیتی ثزای ريػَعبی متتفعآ ویغعت.
ثٍ ىًان مخبل داؽته تًسی َبی وزمبل ي  tثزای احبر َQTLب مىجز ثٍ
افشایؼ فحت ثزای ثٍ تزتیت ريػَبی ثیشی  Cي ثیعشی  Aوغعجت
ثٍ عبیز تًسی َب وؾد ي جبلت اوىٍ فحت ريػ ثیشی  Cدر تًسی  tي
تعداد  10 QTLثیؾتز اس تًسی وزمبل ثب تعداد  10 QTLثًد .ثعٍ وظعز
میرعد اوچٍ ثزای ريػَبی متتفآ ثیعشی مُعم اععت اثتعدا تععداد
َQTLب ي ثعد اس ان میشان ي متفبيت ثًدن احز َQTLب اعتَ .ز چعٍ
تعداد َQTLب ومتز ثبؽد ي در ثیه اوُب َQTLبیی ثب احعز سیعبد يجعًد
داؽتٍ ثبؽد مىجز ثٍ ثزتزی ريػَبیی مبوىد ثیشی  Bمیؽًد وٍ َعز
وؾبوگز ياریبوظ متقًؿ خعًد را دارد ي ثعب ؽعدت ثیؾعتزی احعزات
ثزايردی وًچه را ثٍ عمت ففز مىمجل معیوىعد .ثعٍ ىعًان مخعبل
تًسی یىىًاخت وٍ در ان عُم َQTLب در ياریعبوظ فعفت یىغعبن
اعت وغجت ثعٍ ععبیز تًسیع َعب در تععداد یىغعبن  QTLمىجعز ثعٍ
فحتَبی ومتزی ؽدٌ اعت .در ممبثل تًسی گبمب وٍ وغجت ثٍ عبیز
تًسی َب تزاوم ثیؾتزی در وشدیىی ففز دارد ،گزفته احزات َQTLب اس
ایه تًسی مىجز ثٍ ایجبد تعداد ومتزی  QTLثب احز متًععط ي سیعبد ي
تعداد ثیؾتزی  QTLثب احز وم ؽعدٌ ي ثعٍ دوجعبل ان ثب عج افعشایؼ
فحت ارسػَبی افالحی در ريػ ثیشی ( Bثٍخقًؿ اگعز تععداد
َQTLب وم ثبؽد) میؽًد.
َمبناًر وٍ وتبیج وؾبن دادود ريػَبی متتفآ ومعیتًاوىعد در
َمٍ ؽزایط ثزتزی خعًد وغعجت ثعٍ ععبیز ريػَعب را حفعک وىىعد ي
ثىبثزایه ومیتًان ريػَبی متتفآ را ثعدين در وظعز تععداد ي تًسیع
احزات َQTLب ثب َم ممبیغٍ وزد .ثٍ ىًان ومًوٍ ريػ ثیعشی  Bوعٍ
ثبالتزیه فحت را ثزای ففتی ثعب تععداد  QTL 10معؤحز ثعز فعفت
داؽت يلتی تعداد َQTLب افشایؼ یبفت ثزتزی خًد وغجت ثعٍ ععبیز
ريػَععب را اس دعععت داد .مطبلعععبت ؽععجیٍ عععبسی متعععددی ثزتععزی
ريػَبی ثیشی وغجت ثٍ ريػ  BLUPگشارػ وزدود ( 11 ,1ي ،)16
وٍ ثٍ وظز میرعد یىی اس دالیل ایه ثزتعزی در وظعز گعزفته تععداد
محديد  QTLدر ؽجیٍ عبسی ففبت در ایه مطبلعبت ثًد .در تأیید ایه
وتبیج ياوگ ي َمىبران ( )18ثب ممبیغٍ ريػَبی متتفآ ثیشی ثعزای
ففبت اعتبوٍ ای مؾبَدٌ وزدن وعٍ ريػَعبی ثیعشی  Bي ثیعشی C
وغجت ثٍ تعداد  QTLحغبط ثًدود ي ثب افشایؼ تعداد َQTLعب اس 20
ثٍ  500فحت ارسیبثی َب ثٍ ؽدت وبَؼ یبفتَ .مچىیه داتيایفز ي
َمىبران ( )2ثب ممبیغٍ ريػَبی ثیشی  Bي  BLUPمؾبَدٌ وزدوعد
وٍ فحت ارسػَبی افالحی ريػ  BLUPدر تعداد متفبيت QTL
حبثت اعت يلی ريػ ثیشی  Bدر حبلتی وٍ تعداد اودوی  QTLففت
را تحت تأحیز لزار میدَىد ،فحتَبی ثبالتزی داؽت .اوُب َمچىعیه
ثب ممبیغٍ تًسی َبی الپالط ي وزمعبل ثعزای احعز َQTLعب ،گعشارػ
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وزدود وٍ فحت ارسػَبی افالحی  GBLUPثعزای َعز دي تًسیع
یىغبن ثًد .در تحمیمی دیگز گًدارد ( )6ثب ممبیغٍ فحت ارسػَعبی
افعالحی ريػ ثیعشی ثعب اعععتفبدٌ اس دي تًسیع وزمعبل ي گبمعب ثععزای
َQTLب مؾبَدٌ وزدود وٍ در حبلت اععتفبدٌ اس تًسیع گبمعب فعحت
پیؼ ثیىیَبی ريػ ثیشی ثُتز اس تًسیع وزمعبل ثعًد وعٍ وتعبیج ایعه
تحمیك را تأیید می وىىد .ؽیز فی ي َمىعبران ( )15ثعب ممبیغعٍ ريػ
 BLUPي ريػ ثیشی  Cتحت ؽزایط تعداد متفعبيت  QTLي يجعًد
عٍ تًسی وزمبل ،گبمب ي یىىًاخت مؾعبَدٌ وزدوعد وعٍ ريػ BLUP
تحت تأحیز تعداد ي تًسی احبر َQTLب لزار وگزفت يلی ريػ ثیشی C
در حبلت يجعًد  QTL 5ي تًسیع گبمعب ثعزای احعز َQTLعب فعحت
ثبالتزی داؽتىد.
وتبیج ایه تحمیك ي مطبلعبت ؽجیٍ ععبسی وؾعبن دادن وعٍ ثعزای
ففبتی وٍ تعداد محديدی  QTLثب احز سیبد اوُب را وىتعزل معیوىعد ي
تًسی َQTLب َم تًسی غیزیىىًاخت ي دارای چًلگی ثیؾتزی اعت،
ريػَبیی مبوىد ثیشی  Bوٍ احبر وؾبوگزَب را ثعب ؽعدت ثیؾعتزی ثعٍ
عمت ففز مىمجل میوىىد ،وغجت ثٍ عبیز ريػَب ثزتزی دارود .امعب
مطبلعبت اوجبم ؽدٌ ثز اعبط دادٌَبی يالعی تفبيت ثغیبر ومی ثعیه
ريػَبی متتفعآ در خیفعی اس فعفبت گعشارػ وزدوعد ( 9ي  .)17در
مطبلعبت تجزثی معمبری ففبت ومتز ؽىبختٍ ؽدٌ اعت ي ومعیتعًان
ففبت متتفآ را ثز اعبط ان دععتٍ ثىعدی وعزد .در حیًاوعبت اَفعی
مخبلَبی ثغیبر ومی اس ففبتی يجًد دارد وٍ یه یعب چىعد صن معدٌ
ثتؼ لبثل تًجُی اس ياریعبوظ فعفت را تًجیعٍ وىعد .یىعی اس ایعه
مخبلَب صن  DGAT1اعت وٍ تأحیز سیبدی ثز درفد چزثعی گبيَعبی

ؽععیزی دارد .ثععزای ایععه حبلععت خععبؿ مطبلعععبت متعععددی ثزتععزی
ريػَبیی مبوىد ثیشی  Aرا در ارسیبثی ففت چزثعی ؽعیز وغعجت ثعٍ
عبیز ريػَب گشارػ وزدود .ثزای عبیز ففبت مبوىد تًلید ؽیز تفبيت
چىداوی ثیه ريػَبی متتفآ مؾبَدٌ وؾد وٍ ثیعبوگز ایعه مًمعً
اعت وٍ ایه ففبت تحت تأحیز تععداد سیعبدی  QTLثعب احعز وًچعه
َغتىد ( 8ي .)14

نتیجه گیری کلی
وتبیج ایه پضيَؼ وؾبن داد وٍ ريػَعبی ثیعشی  ،Aثیعشی  Bي
ثیشی  Cوغجت ثٍ تغییز در تععداد ي تًسیع احعزات َQTLعب حغعبط
َغتىد يلی ريػَبی ثیعشی  Rحغبععیتی ثعٍ ایعه تغییعزات وعدارد.
فحت پیؼثیىی ريػَبی ثیشی  ،Aثیشی  Bي ثیعشی  Cوغعجت ثعٍ
ثیشی  Lي ثیشی  Rدر تعداد پبییه  QTLثبالتز ثعًد يلعی ثعب افعشایؼ
تعداد َQTLب ثٍ  150ي ثیؾتز ایه ثزتزی وبمال اس ثیه رفت .ثٍ اعًر
وفی وتبیج ایه پضيَؼ وؾبن داد وٍ ريػَبی متتفآ ممبیغعٍ ؽعدٌ
در ففبت ثب معمبری متفبيت ،وتبیج متفبيتی ارایٍ میوىىد ي ومیتعًان
ريؽی را پیؾىُبد داد وٍ در َمٍ ؽزایط ي ثزای َمٍ فعفبت ثزتعزیه
ريػ ثبؽد .ثٍ َزحبل در ففبتی وٍ تعداد سیعبدی صن اوُعب را وىتعزل
میوىىد می تًان اس ريػَبیی مبوىد ثیشی  Rیب  BLUPاعتفبدٌ وعزد
يلی در ففبتی وٍ تعداد ومی صن اوُب را وىتزل میوىىد یب دارای یه
یب چىد صن ثب احز مدٌ َغتىد وعٍ ثتعؼ سیعبدی اس فعفت را وىتعزل
میوىىد ،میتًان اس ريػَبیی مبوىد ثیشی  Bاعتفبدٌ وزد.
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Introduction Advances in high-throughput assays for genotyping single nucleotide polymorphisms (SNP)
led to using these dense markers for predicting genomic breeding values, called genomic selection, and have
been revolutionized both animal and crop breeding programs. The accuracy of genomic predictions is
determined by the size of the reference population, extent of relationships between selection candidates and the
reference population, linkage disequilibrium among markers and QTLs, the method used to estimate marker
effects, and genetic architecture of the trait. Most of stuides on this topic focus on continuous traits, but some of
economical important traits in livestock are threshold. Therefore, a stochastic simulation was used to compare
125 different scenarios for a threshold trait based on five 10, 50, 150, 500 and 2000 underlying QTL numbers,
five normal, uniform, t, gamma and Laplace distributions for QTL effects and five BayesA, BayesB, BayesC,
BayesL and BayesR methods for estimation of marker effects.
Materials and Methods In order to compare the different methods, R software were used to simulate
datasets. Simulation started with a base population of 100 animals, including 50 male and 50 female, which
randomly mated for subsequent 50 generations. Generations were discrete and number of animals for each
generation fixed at 100 animals. Thereafter, by randomly mating of animals in generation 50, reference
population generation with 1000 animals were obtained and a threshold trait was simulated for each of them.
Finally, Next validation population generation was produced by randomly mating of animals from the previous
generation. Simulated genome for each animal consisted of 10 chromosomes with equal 1 Morgan lengths, each
having 1000 evenly spaced SNPs. In each scenario QTLs were randomly distributed on genome and their
substitution effects were drawn from one of five normal, uniform, t, gamma and Laplace distributions. Marker
effects were estimated in reference population using five different Bayesian methods that differ with respect to
assumptions regarding distribution of marker effects, including: Bayes A, Bayes B, Bayes C, Bayes L and
Bayes R. These estimated markers effects were used for genomic breeding value predictions of animals in
validation population which did not have any phenotype. The accuracy of the different methods was calculated
as correlation between true and estimated genomic breeding values.
Results and Discussion Results of this study showed that Bayes A, Bayes B and Bayes C predictions was
affected by QTL numbers and distributions, while Bayes L and Bayes R had almost same accuracies for all
scenarios. Scenario with gamma distribution for QTL effects and number of 10 QTLs had highest accuracy for
Bayes A, Bayes B and Bayes C methods. Bayes C method was the best method when number of QTL was low.
Increases in number of QTL from 10 to 150 were decreased accuracy of Bayes A, Bayes B and Bayes C methods
and after that accuracy of different methods was constant and same. When distributions of QTL effects was
uniform lower accuracy achieved rather than other distributions for same QTL number, instead distributions with
unequal QTL variance like gamma increased accuracy of Bayes A, Bayes B, and Bayes C methods. These
results were because of different extent of shrinkage of estimates of effects for different methods. Methods like
Bayes B induced differential shrinkage of estimates relative to methods like Bayes R and Bayes L lead to higher
accuracy for scenarios with low QTL number and unequal QTL variance.
Conclusion in a nutshell, different studied methods had diverse results for various QTL number and
distribution, and its difficult to suggest a method that best in all situations. However, it is better to use methods
like Bayes B when the number of QTLs was low and each QTL had not equal contribution to the trait of interest.
Keywords: Bayesian methods, Categorical trait, Genomic selection, QTL.
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