ژنتيک نوين
دوره دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 9316
صفحه 967 - 973

مطالعه روشهای پیشبینی ارزش اصالحی ژنومی  -مقایسه روشهای

Study of genomic prediction methods-Comparisons of traditional
BLUP, G-BLUP and the single-step BLUP
3

یحیی محمدی* ،1مرتضی ستایی مختاری ،2محمد رزم کبیر
 -1استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشگاه ایالم
 -2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشگاه جیرفت ،کرمان
 -3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشگاه کردستان

Mohammadi Y*1, Sattaei Mokhtari M2, Razmkabir M3
1- Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Ilam
2- Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Jiroft, Kerman
3- Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Kurdistan

* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست الکترونیکی:

چکیده

mohamadi_yahya@yahoo.com

(تاریخ دریافت - 95/5/22 :تاریخ پذیرش)96/2/31 :

هدف از مطالعه حاضر مقايسه تفاوت صحت انتخاب ژنومی برای روشهای  BLUPسنتی G-BLUP ،و
روش تکمرحلهای يا  SS-BLUPبرای صفات توليد شير ،مقدار چربی ،مقدار پروتئين و تعداد
سلولهای سوماتيک شير در گاوهای هلشتاين ايران بود .در اين مطالعه از رکوردهای مربوط به

واژههای کلیدی


دادههای ژنومی  343راس گاو هلشتاين ايران که با کمک تراشه نشانگری  35کيلوبازی شرکت ايلومينا
تعيين ژنوتيپ شده بودند ،استفاده شد .ارزشهای اصالحی ژنومی برای صفات مورد مطالعه بهکمک

ارزش اصالحی ژنومی

نرمافزار  MIXBLUPبرآورد شدند .نتايج حاصل نشان داد که ميانگين صحت پيشبينی ژنومی

انتخاب ژنومی

روشهای  BLUPسنتی G-BLUP ،و  SS-BLUPبهترتيب برابر با  5/47 ،5/31و  5/34بود .دامنه

روش تکمرحلهای

برآورد صحت از  5/32برای صفت تعداد سلولهای سوماتيک شير در روش  BLUPسنتی تا  5/31برای

صحت پیشبینی
گاو هلشتاین

صفت توليد شير در روش  SS-BLUPمتفاوت بود .صحت پيشبينی ژنومی روش  SS-BLUPنسبت به
روش  G-BLUPبرای صفات توليد شير ،مقدار چربی ،مقدار پروتئين و تعداد سلولهای سوماتيک شير
بهترتيب  5/51 ،5/57 ،5/9و  5/57و نسبت به روش  BLUPسنتی  5/97 ،5/94 ،5/96و  5/94بيشتر
برآورد شد .ميانگين مربعات خطای پيشبينی در روش  SS-BLUPبرای تمام صفات مورد مطالعه نسبت
به دو روش ديگر کمتر بود .ضرايب رگرسيون پيشبينی ژنومی برای روشهای  BLUPسنتیG- ،
 BLUPو  SS-BLUPبهترتيب  5/88 ،5/77و  5/14بهدست آمد .بهطور کلی نتايج اين مطالعه نشان داد
که با توجه به باال بودن صحت پيشبينی ژنومی روش تکمرحلهای نسبت به دو روش ديگر و همچنين
اريب کمتر آن در صفات مورد مطالعه ،استفاده از روش تکمرحلهای در مقايسه با دو روش ديگر ،برای
پيشبينی ارزشهای اصالحی ژنومی در صفات توليدی برای گاوهای هلشتاين ايران توصيه میشود.

Downloaded from mg.genetics.ir at 20:25 +0430 on Sunday June 20th 2021

 BLUPسنتی G- BLUP ،و روش تکمرحلهای SS- BLUP

مطالعه روشهای پيشبينی ارزش اصالحی ژنومی ...

یحیی محمدی و همکاران

برآورد 6هستند که باعث میشود گاوهای نر جوان نسبت به

مقدمه
جز مهم برنامههای اصالحی در گاو شیری معرفی شدهاست

( .)VanRaden 2009لذا برای غلبه بر این مشکالت در سالیان

( Loberg and Durr 2009; Harris and Johnson 2010; Su et al.

اخیر از روش تکمرحلهای برای برآورد ارزش اصالحی ژنومی

 .)2010صحت پیشبینی ژنومی به مقدار اطالعات بهکار رفته در

استفاده میشود.

معادالت پیشبینی بستگی دارد .در بسیاری از برنامههای انتخاب

در مطالعهای که با دادههای شبیهسازی صورت گرفت ،صحت

ژنومی ،هزاران گاو نری که در دهههای گذشته در آزمون نتاج

پیشبینهای ژنومی با سه روش  BLUPسنتی ،روش چند

قرار میگرفتند ،امروزه تعیین ژنوتیپ شده و بهعنوان جمعیت

مرحلهای و تکمرحلهای مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آنها

مرجع مورد استفاده قرار میگیرند (

Hayes 2009; Koivula

نشان داد که میانگین دقت پیشبینی ژنومی در این سه روش به-

 .)2012در شرایط ایران با توجه به مشکل تامین هزینه تعیین

ترتیب  2/ 6 ،2/2و  2/5برآورد شد که دقت روش تکمرحلهای

ژنوتیپ و در نتیجه نداشتن تعداد زیاد گاو تعیین ژنوتیپ شده و

 2/3بیشتر از روش سنتی نشان داد ( .)Vitezica et al. 2011در

متعاقباً کاهش تعداد حیوانات در جمعیت مرجع 2استفاده از

مطالعه دیگری روش تکمرحلهای نسبت به روش چندمرحلهای

انتخاب ژنومی در سالیان اخیر با محدودیت مواجه بوده است.

صحت پیشبینی ژنومی باالتری را نشان داد ( .)Su et al. 2012در

یک راهحل برای غلبه بر این محدودیت استفاده از روشی است

مطالعهای که بر روی صفات تولید شیر در گوسفند شیری انجام

که از اطالعات فنوتیپی حیواناتی که تعیین ژنوتیپ نشدهاند بهره

شد ،صحت پیشبینی ژنومی در سه روش  BLUPسنتی ،روش
2

میگیرد .روش تکمرحلهای 3یا  SS-BLUPاز اطالعات افراد

چندمرحلهای و تکمرحلهای مورد مقایسه قرار گرفت ،نتایج این

ژنوتیپ شده و نشده بهطور همزمان برای برآورد ارزش اصالحی

پژوهش نشان داد که مقدار صحت برای روشهای فوق بهترتیب

ژنومی استفاده مینماید .در این روش ماتریس خویشاوندی

 2/ 3 ،2/32و  2/ 2میباشد ،که صحت بهدست آمده در روش

شجرهای و ماتریس خویشاوندی مارکری بهطور همزمان داخل

تکمرحلهای بیشتر از دو روش دیگر بود (.)Balche et al. 2014

;Misztal 2009

هدف از این پژوهش مقایسه تفاوت صحت پیشبینی ژنومی برای

 .)Aguilar 2010; Christensen and Lund 2010از طرف دیگر

روشهای  BLUPسنتی G-BLUP ،و روش تکمرحلهای

SS-

در سالیان اخیر برای برآورد ارزش اصالحی ژنومی از روش

 BLUPبرای صفات تولید شیر ،چربی ،پروتئین و تعداد سلولهای

چندمرحلهای استفاده میشود .بهعنوان نمونه برای ارزیابی

سوماتیک شیر در گاو هلشتاین ایران بود.

یک ماتریس خویشاوندی جمع میشوند (

گاوهای شیری در کشورهای آمریکا و کانادا به کمک این
روش GEBV،گاوها برآورد میشود ( .)VanRaden 2009تا
سالهای  2228 -2229عمده مطالعات برای ارزیابیهای ژنومی
بهصورت رایج به کمک روش چند مرحلهای صورت گرفته است.
اگرچه دقت ارزیابیهای ژنومی از طریق روش چند مرحلهای
نسبت به روشهایی مثل متوسط والدین یا آزمون نتاج 5بیشتر
است ،اما بهنظر میرسد این ارزیابیهای ژنومی دچار نوعی بیش
1

Dense marker
Reference population
3
Single step
4
Parent Average
5
Progeny Test

مواد و روشها
در این تحقیق از اطالعات مربوط به دوره اول شیردهی گاوهای
هلشتاین مناطق مختلف ایران که توسط مرکز اصالح نژاد کشور
تهیه شده بود ،استفاده شد .آمادهسازی و ویرایش دادهها با
نرمافزارهای  FOXPRO 9.0و  SAS 9.0انجام و فایلهای مربوطه
شجره و تولید آماده شد .فایل تولید شامل رکوردهای روزآزمون
مربوط به صفات تولید شیر ،مقدار چربی ،مقدار پروتئین و تعداد

2
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انتخاب براساس مارکرهای فشرده 1در سطح ژنوم بهعنوان یک

گاوهای نر آزمون نتاج یک برتری نادرست داشته باشند
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(e ،)n×1

براساس رکوردهای موجود ،دامنه روزهای شیردهی از روز  5تا

بردار اثرات تصادفی باقیمانده ( Z ،)n×1ماتریس ضرائب ( )n×pکه

روز  365شیردهی در نظر گرفته شد .سن در زمان زایش اول به

مشاهدات را به بردارهای ارزشهای اصالحی ژنومی مرتبط

 18تا  2ماه محدود شد .رکوردهای روز آزمون شیر تولیدی

میکند .عناصر ماتریس  Zشامل اعداد صفر ،یک و دو بود که این

کمتر از  3و بیشتر از  25کیلوگرم حذف شد .خالصه اطالعات

اعداد نشاندهنده تعداد آللهای خاص هریک از مکانهای

نهایی و مورد استفاده در تحقیق حاضر که شامل رکوردهای

نشانگری با توجه به ژنوتیپ فرد میباشد .در مطالعه حاضر برای

روزآزمون مربوط به صفات مورد مطالعه در  266گله بود ،در

ژنوتیپ  A1A2 ،A1A1و  A2A2بهترتیب اعداد صفر ،یک و دو

جدول  1ارائه شدهاست.

استفاده شد .در این مدل اثر نشانگرها بهصورت تصادفی با

این تحقیق با همکاری مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی

واریانس یکسان در نظر گرفته شدهاست .بهمنظور برآورد اثرات

کشور در مورد گاوهای هلشتاین ایران انجام شد .از اطالعات

نشانگرها معادالت مختلط هندرسون بهصورت رابطه زیر تشکیل

ژنومی 3 5راس گاو نر استفاده شد که با کمک تراشه نشانگری

شد:

 52کیلوبازی شرکت ایلومینا ( )Illumina, San Diego, CAتعیین

رابطه ()2

ژنوتیپ شده بودند.

در رابطه  α ،2برابر است با

مدلهای آماری استفاده شده در این مطالعه شامل روشهای
 BLUPسنتی G-BLUP ،و روش تکمرحلهای  SS-BLUPبودند.
تمام تجزیهها برای برآورد ارزشهای اصالحی ژنومی به کمک
نرمافزار  MIXBLUPانجام شد ( .)Napel et al 2014روش

 Gماتریس خویشاوندی ژنومی افزایشی که از معادالت زیر
محاسبه شد (:)VanRaden 2008

بهترین پیشبینی نااریب خطی ژنومی ( )GBLUPمشابه ارزیابی
 BLUPدر مدلهای هندرسون است با این تفاوت که ماتریس

 Maیک ماتریس  n( n×Nmتعداد افراد) و عناصر  Maبرای  iامین

روابط ژنومی ساخته شده از اطالعات مولکولی جایگزین ماتریس

فرد در  jامین نشانگر از طریق زیر محاسبه میشوند:

روابط شجرهای میشود و درایه مربوط به جفت حیواناتی که
ژنوتیپهای یکسان بیشتری داشته و در نتیجه شباهت ژنومی
باالتری دارند ،بزرگتر میباشد .مدل آماری در این روش به

در رابطه باال  pjفراوانی آلل مینور (آلل دوم) در لوکاس  jاست.

صورت رابطه زیر است (:)VanRaden 2008

در این روش بهطور همزمان از اطالعات افراد تعیین ژنوتیپ شده

رابطه ()1

و نشده بهوسیله ترکیب ماتریس خویشاوندی ژنومی ( )Gو

در رابطه  y ،1بردار ارزشهای فنوتیپی ( b ،)n×1بردار اثرات

ماتریس خویشاوندی شجرهای ( )Aاستفاده میشود.

ثابت X ،ماتریس ضرائب که مشاهدات را به اثرات ثابت مرتبط
جدول  -1آمارههای توصیفی برای صفات مورد بررسی در دادههای گاو هلشتاین ایران
تعداد رکوردها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

صفات
مقدار شیر (کیلوگرم)

856 32

28/11

2/62

/5

52/5

میزان چربی (کیلوگرم)

265321

2/92

2/33

2 /2

3/65

میزان پروتئین (کیلوگرم)

59123

2/93

2/26

2/23

2/89

3 2211

8625

82611

551128

تعداد سلولهای سوماتیک شیر

35628
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سلولهای سوماتیک شیر طی سالهای  1322تا  1391بود.

میکند u ،بردار در برگیرنده ارزشهای اصالحی ژنومی

مطالعه روشهای پيشبينی ارزش اصالحی ژنومی ...

یحیی محمدی و همکاران

است و اریبی آن کمتر میباشد .برای مقایسه معنیداری دو به

مدل آماری آن بهصورت زیر میباشد:


رابطه ()3

دوی هر کدام از این روشها از تجزیه آماری

در رابطه  y ،3بردار مشاهدات برای افراد ژنوتیپ شده و نشده،

1

Hotelling-

 Williams t- testاستفاده شد (.)Olson et al. 2011

بردار واحد Z ،ماتریس طرح و  aبردار اثرات ژنتیکی افزایشی که
و  Hماتریس خویشاوندی

فرض میشود که (

ژنتیکی تصحیح شده هستند که با ماتریس خویشاوندی براساس
شجره ترکیب شدهاست (.)Legarra et al. 2014
رابطه (

)

صحت پیشبینی ارزیابی ژنومی سه روش مورد مطالعه در جدول
 2مشاهده میشود .میانگین صحت پیشبینی ژنومی برای
روشهای  BLUPسنتی G-BLUP ،و روش تکمرحلهای



SS-

 BLUPبهترتیب  2/ 2 ،2/39و  2/5بهدست آمد (جدول .)2
همانطور که مالحظه میشود صحت پیشبینی ژنومی در روش
 SS-BLUPنسبت به دو روش دیگر برای تمام صفات مورد



در رابطه  A11 ،یک زیر ماتریس ( )sub-matrixاز ماتریس
خویشاوندی شجرهای ( )Aبرای حیوانات ژنوتیپ شده A22 ،یک
زیر ماتریس از ماتریس  Aبرای حیوانات ژنوتیپ نشده،

A12

( )A21یک زیر ماتریس از ماتریس  Aبرای خویشاوندی بین
حیوانات

ژنوتیپ

شده

و

نشده

و

Gw

برابر

با

که  Gیا ماتریس خویشاوندی ژنومی

شبیه ماتریس مدل  G-BLUPمیباشد .معکوس ماتریس  Hبه-
صورت رابطه  5میباشد:
رابطه ()5
در مطالعه حاضر توانایی پیشبینی مدلها با استفاده از سه معیار
بررسی شد )1( :صحت پیشبینی ژنومی که در این پژوهش از
طریق همبستگی بین ارزش اصالحی ژنومی حاصل از هر یک از
روشها با دادههای فنوتیپی تصحیح شده صفت بهدست آمد)2( ،
میانگین مربعات خطای پیشبینی ژنومی که از رابطه زیر پیشبینی
شد (:)Legarra et al. 2009
رابطه ()6
در رابطه  GBV ،6و  EBVبهترتیب ارزش اصالحی ژنومی و
برآورد ارزش اصالحی صفات مورد پژوهش است و ( )3ضریب
رگرسیون پیشبینی ژنومی که از ضریب رگرسیون ارزش اصالحی
تخمینی بر ارزش اصالحی ژنومی بهدست آمد .انتظار میرود که
این ضریب نزدیک به یک باشد که در این حالت نشان میدهد
مقیاس ارزش اصالحی ژنومی مشابه ارزش اصالحی برآورد شده
971
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مطالعه بیشتر برآورد شد .یک دلیل احتمالی برتری

روشSS-

 BLUPنسبت به روشهای  G-BLUPو  BLUPسنتی میتواند
استفاده همزمان تعداد زیاد اطالعات فنوتیپی بههمراه اطالعات
ژنوتیپی در مدل  SS-BLUPباشد .دلیل دیگر صحت پیشبینی
ژنومی روش  SS-BLUPرا میتوان استفاده از حیوانات ژنوتیپ
نشده در مدلهای این روش دانست .دامنه صحت انتخاب از
 2/32برای تعداد سلولهای سوماتیک شیر در  BLUPسنتی تا
 2/59برای صفت تولید شیر در  SS-BLUPمتفاوت بهدست آمد.
صحت پیشبینی ژنومی روش  SS-BLUPنسبت به روش

G-

 BLUPبرای صفات تولید شیر ،چربی ،پروتئین و تعداد سلولهای
سوماتیک شیر بهترتیب  2/29 ،2/22 ،2/1و  2/22و نسبت به
روش  BLUPسنتی بهترتیب  2/12 ،2/1 ،2/16و  2/1بیشتر
برآورد شد .در مطالعهای نشان داده شد که روش تکمرحلهای
 ،SS-BLUPتوانایی پیشبینی تولید باالتری نسبت به روش چند
مرحلهای  Multi-BLUPو روش  BLUPسنتی در صفات متفاوت
برای گونههای مختلف حیوان دارد ( ،)Legarra et al. 2014که
نتایج مطالعه حاضر در تایید این مطالعه بود .در مطالعهای دیگر که
برای بررسی صحت پیشبینی ژنومی در گاوهای هلشتاین به
کمک سه روش  SS-BLUP ،G-BLUPو  SS-BLUPتصحیح
شده برای  16صفت انجام شد ،نتایج نشان داد که متوسط صحت
پیشبینی ژنومی برای روش تکمرحلهای  SS-BLUPتصحیح
شده و  SS-BLUPنسبت به روش  G-BLUPبهترتیب  2/1و 1/8
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درصد باالتر میباشد ،که با نتایج حاضر مربوط به برآورد باالتر

( SS-BLUPو  )G-BLUPبا توجه به توانایی برآورد اثرات تفرق

صحت انتخاب ژنومی با استفاده از روش تکمرحلهای در

مندلی نسبت به روش سنتی انتخاب ( BLUPسنتی) صحت

پژوهش کنونی تطابق داشت ( .)Gao et al. 2012در پژوهشی

پیشبینی ژنومی بیشتر است (.)VanRaden 2008

دیگر ،تفاوت صحت پیشبینی ژنومی با سه روش ،G-BLUP

میانگین مربعات خطای پیشبینی برای روش تکمرحلهای

 SNP-BLUPو  SS-BLUPمطالعه شد و نتایج حاصل نشان داد

 BLUPنسبت به دو روش دیگر برای تمام صفات مورد مطالعه

که صحت پیشبینی ژنومی در روش  SS-BLUPنسبت به دو

بهجز صفت تعداد سلولهای سوماتیک شیر (در روش

SS-

روش دیگر اندکی باالتر میباشد ( .)Koivula et al. 2012هم-

و  )SS- BLUPپایینتر و معنیدار برآورد شد (جدول  )2که نشان

G-

میدهد روش تکمرحلهای با توجه به پایین بودن میانگین

 SS-BLUP ،BLUPو  SS-BLUPتصحیح شده برای صفات

مربعات خطای آن نسبت به دو روش دیگر ،روش مطلوبتری

 2/56 ،2/و 2/56

میباشد .همچنین مقایسه روش  G-BLUPنسبت به روش

برآورد شدند و صحت روش تکمرحلهای بیشتر از روش

G-

 BLUPسنتی نشان میدهد که ،روشهای ژنومی بررسی شده در

 BLUPبهدست آمد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت

( Li

پژوهش کنونی با توجه به پایین بودن میانگین مربعات آن برای

 .)et al. 2014صحت پیشبینی ژنومی تعداد سلولهای سوماتیک

تمام صفات ،روشهای مطلوبتری نسبت به روش سنتی انتخاب

شیر نسبت به صفات تولیدی در تمامی روشها پایینتر برآورد

میباشند (جدول  .)2در یک مطالعه که با دادههای شبیهسازی

شد که دلیل آن احتماالً پایین بودن وراثتپذیری این صفت

انجام شد ،میانگین مربعات خطای پیشبینی برای روشهای

میباشد (جدول .)2

 BLUPسنتی G-BLUP ،و روش  SS-BLUPمقایسه شد و نتایج

صحت پیشبینی ژنومی برای روش  G-BLUPنسبت به روش

حاصل نشان داد که  MSEدر روش  SS-BLUPنسبت به دو

 BLUPسنتی برای تمام صفات مورد مطالعه بیشتر و معنیدار

روش دیگر کوچکتر میباشد ( )Vitezica et al. 2011که با نتایج

برآورد شد (جدول  .)2بهطور کلی در روشهای انتخاب ژنومی

پژوهش حاضر مطابقت دارد.

چنین در مطالعهای متوسط صحت پیشبینی ژنومی روشهای
تولیدی در گاوهای هلشتاین چینی بهترتیب

جدول  -2مقایسه صحت انتخاب و میانگین مربعات خطا در مدل های مختلف برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران
پارامتر

 BLUPسنتی

صفات

صحت انتخاب

تولید شیر

c

چربی

2/ 3

a

2/53

2/59

2 / 1c

2/ 8b

2/55a

پروتئین

c

b

a

تعداد سلولهای سوماتیک
تولید شیر
میانگین مربعات خطا

G-BLUP
b

SS-BLUP

2/ 2

2/ 9

2/52

2/32c

2/39b

2/ 6a

23 /22a

223/38b

198/19c

چربی

a

b

62/32

c

53/2

5/

پروتئین

6/ 5a

36/23b

32/31c

تعداد سلولهای سوماتیک

1/23a

2/82b

2/65b

 آزمون معنیداری به کمک روش  Hotelling- Williams t- testانجام گرفت.جدول  -3ضریب رگرسیون پیشبینی ژنومی در مدلهای مختلف برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران
پارامتر

صفات
تولید شیر

ضریب رگرسیون پیشبینی ژنومی

چربی
پروتئین
تعداد سلولهای سوماتیک

 BLUPسنتی
c

G-BLUP

SS-BLUP

2/8

2/91b

a

2/22c

2/82b

2/93a

c

b

a

2/21

2/83c

2/82

2/86b

2/96
2/92

2/96a

 -آزمون معنیداری به کمک روش  Hotelling- Williams t- testانجام گرفت.
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 نتایج این تحقیق در توافق با نتایج حاضر.)Koivula et al. 2012(

 مشاهده میشود میانگین ضریب3 همانطور که در جدول

 نسبت به دیگرSS-BLUP برای نااریب بودن روش تکمرحلهای

G-

 همچنین در مطالعه دیگری که برای بررسی کاهش.روشها بود

 برآورد2/9  و2/88 ،2/22  بهترتیب برابر باSS-BLUP  وBLUP

اریب در نتیجه ضریب رگرسیون پیشبینی ژنومی در گاوهای

SS-BLUP

جرسی انجام شد چنین نتیجه گرفتند که روشهای تکمرحلهای

نسبت به روشهای دیگر نااریبتر است زیرا ضریب رگرسیون

(  اریب کمتری دارندG-BLUP  نسبت به روشSS-BLUP

 ضریب رگرسیون در روشهای.آن به عدد یک نزدیکتر میباشد

 با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت که در.)et al. 2016

 یک دلیل احتمالی این است.مختلف کوچکتر از یک برآورد شد

 سنتیBLUP  نسبت به روشهایSS-BLUP روش تکمرحلهای

 نبوده و لذا واریانس1 کامل با ژنهای عاملLD که نشانگرها در

 صحت باالتر و میانگین مربعات خطای کمتری برایG-BLUP و

 دلیل دیگر این موضوع.ژنتیکی کل بهطور کامل محاسبه نمیشود

ارزشهای اصالحی ژنومی در صفات تولیدی در گاو شیری

میتواند این باشد که دادههای استفاده شده در مطالعه حاضر یک

 از طرف دیگر اریب ناشی از روش.هلشتاین برآورد شد

 ولی با.نمونه تصادفی نبوده بلکه مجموعه داده انتخابی میباشند

 با.تکمرحلهای نسبت به دو روش دیگر نیز کمتر برآورد شد

SS-BLUP

توجه به این که در کشور هزینه تعیین ژنوتیپ باال بوده و تأمین

نسبت به دیگر روشها نااریبتر بوده است زیرا که ضریب

هزینههای ژنوتیپ برای بخش دولتی و واحدهای صنعتی با

.رگرسیون آن به عدد یک نزدیکتر میباشد

مشکالتی همراه است و از طرف دیگر اطالعات شجرهای و

در یک مطالعه ضریب رگرسیون پیشبینی ژنومی با استفاده از

رکوردهای فنوتیپی برای صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

SS- وG-BLUP ،SNP-BLUP

 لذا برای استفاده از مزایای انتخاب ژنومی،ایران زیاد میباشد

 و2/22 ،2/26 ،2/23  برای صفت تولید شیر بهترتیبBLUP

روش ارزیابی ژنومی تک مرحلهای با ترکیب هر دو اطالعات

 و برای2/83  و2/28 ،2/22 ،2/22  برای صفت پروتئین، 2/82

.شجرهای و ژنومی برای افزایش صحت ارزیابیها توصیه میشود

 گزارش شد2/92  و2/86 ،2/85 ،2/83 صفت چربی شیر

Ma

1
2

، سنتیBLUP رگرسیون پیشبینی ژنومی برای روشهای
 با توجه به این مقادیر میتوان گفت که روش.شد

 میتوان گفت که روش،توجه به مقادیر برآورد شده

،2میانگین ارزش اصالحی والدین

Causal gene
Parent Average
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