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چکیده
408613 و400333 ،011443  از تعداد،بهمنظور بررسی صحت ارزیابی ژنومی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در حضور اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
 پدر ژنوتیپ شده براساس4300  راس گاو ماده و40861  و40033 ،01144  چربی و پروتئین در دوره شیردهی اول از،رکورد روزانه بهترتیب برای مقدار شیر
. از بانک اطالعات مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور استخراج گردید4034  تا4031  این دادهها طی سالهای. استفاده شدSNP نشانگرهای
 بهعنوان عوامل محیطی با،) طی سه روز قبل از روز رکوردگیریTHI(  رطوبت نسبی-جهت در نظرگرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از متوسط شاخص دما
 مؤلفههای (کو)واریانس از. استان استفاده شد40  گله گاو هلشتاین با رکورد روز آزمون از403  ایستگاه هواشناسی در مجاورت00  مربوط به،خصوصیت پیوسته
 نتایج نشان. برآورد گردید،THI  و در تابع لژاندر مرتبه دو برای روزهای شیردهی وAIREMLF90 طریق مدل تابعیت تصادفی یک صفته با استفاده از نرمافزار
 تغییرات وراثتپذیری صفات تولید شیر در طول دوره شیردهی نیز. منجر به تغییر مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی میشود، طی دوره شیردهیTHI داد تغییر
 منجر به افزایش صحت با قراردادنTHI  آنالیز اعتبارسنجی برای مقایسه صحت پیشبینیشده در مدلهایی با و بدون.مشابه واریانس ژنتیکی افزایشی بود
،THI  با توجه به تغییر عملکرد دختران گاوهای نر طی روزهای شیردهی و با مقادیر مختلف. در مدل میشودTHI اطالعات ژنومی و بهبود نااریبی با وجود
.برای انتخاب گاونر در شرایط مختلف باید اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در نظر گرفته شود
. مدل تابعیت تصادفی، گاوشیری،رطوبت- شاخص دما، اعتبارسنجی، ارزیابی ژنومی:کلیدواژهها
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Abstract
In order to evaluate the effect of genotype by environment interaction on production traits of Holstein cattle of Iran, first lactation test day records of
344170, 135000 and 156840 of milk, fat and protein yield on 34417, 13500 and 15684 cows and SNP markers of 1935 genotyped bulls were used.
The production data were retrieved from the Animal Breeding Center and Productions Improvement of Iran’s database which were collected from
2013 to 2018. To consider the interaction of genotype and environment, mean of temperature-humidity index (THI) in three days before each test day
records as continuous environmental effect were retrieved from the 35 closest meteorological stations in the vicinity of 139 Holstein herds from 13
provinces. Variance and covariance components were estimated through a single-trait random regression model with orthogonal Legendre
polynomials of second order for days in milk and THI using AIREMLF90 software. The results showed that changes in THI across lactation led to
fluctuations in additive genetic variance over time. The change in heritability of milk production traits over lactation followed the same trend as
additive genetic variance. The results from cross-validation analysis showed that including genomic information into the predictive model, increased
prediction accuracy and including THI information increased unbiasedness. Due to the changes in milk production of daughters of bulls across days
and THI , genotype by environment interaction should be considered when selecting bulls under different conditions.

Keywords: Cross-Validation, Dairy Cattle, Genomic Evaluation, Random Regression Model, Temperature-Humidity index.

Email: javaremi@ut.ac.ir

* نویسنده مسئول

بهروز محمدنظری ،اردشیر نجاتی جوارمی ،محمد مرادی شهربابک ،رستم عبداللهی آرپناهی

مقدمه

برای آنالیز دادههای قابل تکرار مانند صفت تولید شیر

در دهههای اخیر ،اصالح نژاد گاوهای شیری بهطور چشم

در طول دوره شیردهی ،مدلی مناسب است که ساختار

گیری توسعهیافته و تبادل اسپرم گاوهای هلشتاین در

واریانس کوواریانس را که در طول زندگی حیوان تغییر

سراسر دنیا اهمیت زیادی پیدا کرده است .ثبت عملکرد

میکند ،در برآورد پارامترهای ژنتیکی در نظر گیرد .برای

دختران گاوهای نر حاصل از تلقیح مصنوعی در

این منظور مدل تابعیت تصادفی برای آنالیز رکوردهای

محیطهای مختلف و انتخاب برترین دامها براساس ارزش

روزآزمون در گاو شیری پیشنهاد شده است .در گاوهای

اصالحی در کشورها انجام میشود ،درحالیکه احتماالً

شیری مدل تابعیت تصادفی برای توصیف اثر متقابل

شرایط آبوهوایی ،سیستم تولیدی و بازار مصرف

ژنوتیپ در محیط و اثر متقابل ژن در محیط ،مورد استفاده

متفاوت است .در نظرنگرفتن اثر متقابل ژنتیک و محیط در

قرار گرفته است ].[6

ارزیابیهای ژنتیکی ،میتواند باعث کاهش صحت

با پیدایش و پیشرفت فناوری تعیین ژنوتیپ و در

ارزیابیها و در نتیجه ،کاهش راندمان برنامههای بهبود

دسترسبودن

تکنوکلئوتیدی

ژنتیکی شود ].[1

( )SNPبرای گاوهای شیری در کشورهای مختلف،

اطالعات

نشانگرهای

اهمیت اثر متقابل ژنتیک و محیط در گلههای

میتوان با استفاده همزمان از اطالعات ژنومی و در

گاوشیری توسط پژوهشگران متعددی بررسی و تأییدشده

نظرگرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ،صحت برآورد

که بر هدفهای اصالح نژادی گاوشیری اثر میگذارد ].[0

ارزشهای اصالحی ژنومی ( )GEBVگاوهای هلشتاین را

در گاوهای شیری وقتی که برخی از پارامترهای محیطی

افزایش داد .از سوی دیگر ،هنگامیکه اطالعات دختران

بهطور کامل قابلکنترل نمیباشند ،الزم است اثر متقابل

گاوهای نر در دسترس نباشد ،اطالعات ژنومی ابزار

ژنوتیپ و محیط در نظر گرفته شود .در این حالت

امیدبخشی برای بهبود راندمان انتخاب است .استفاده از

کمپانیهای اصالحنژادی ،دامهایی تولید کردهاند که قادر

 GEBVمیتواند شدت انتخاب در برنامههای اصالحی را

باشند در شرایط محیطی متفاوت ،عملکرد یکنواخت خود

افزایش دهد .همچنین ،انتخاب ژنومی با در نظرگرفتن

را حفظ نمایند ] .[1در بین همه معیارهای مزرعهای،

اثرمتقابل ژنوتیپ و محیط قادر است پیشرفت ژنتیکی در

پارامترهای آبوهوایی نقش معنیداری را در تعریف

شرایط آبوهوایی را تسریع نماید ].[11 ،41 ،3 ،0

محیطهای مختلف ایفا میکنند .بهعنوان مثال ،هنگامی که

بررسی و تأیید مدلهای ارزیابی بهمنظور تعیین صحت

شرایط محیطی ثابت بوده اما از مقادیر مطلوب فاصله

پیشبینی ارزشهای اصالحی زمانی که هنوز از دام یا

داشته باشد (یعنی دما و رطوبت زیاد طی سال) دامداران

خویشاوندان او رکوردی موجود نیست ،با روشهای

دامهایی را توسعه دادهاند که با شرایط اقلیمی (گرم و

مختلف ،از جمله روش اعتبارسنجی )Cross-Validation

مرطوب) سازگارتر باشند .بهعبارت دیگر ،وقتی که شرایط

مرسوم شده است .در این روش گروه مرجع شامل افرادی

آبوهوایی (اقلیمی) ناپایدار است (یعنی جیره غذایی در

است که اطالعات فنوتیپ ،شجره و ژنوتیپ برای محاسبه

سامانههای مبتنی بر مرتع) دامداران دامهایی را که قادرند

ارزش اصالحی ژنومی آنها استفاده میشود و گروه تأیید

عملکرد خود را در شرایط محیطی مختلف حفظ کنند،

شامل افرادی است که اطالعات فنوتیپ آنها وجود ندارد

تکثیر مینمایند ].[14

یا حذف شده و مقدار ارزش اصالحی ژنومی آنها فقط
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براساس ژنوتیپ و شجره محاسبه میشود .برای تقسیم و

دادههای فنوتیپی

تشکیل جمعیت مرجع و تأیید ،از معیار تاریخ تولد و

در این پژوهش رکوردهای روز آزمون اولین دوره

میانگین چند دسته استفاده میشود ].[46

شیردهی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین در ایران بین

با توجه به اینکه در ایران تاکنون مطالعهای که نقش

سالهای  4031تا  4034از مرکز اصالح نژاد و بهبود

عوامل محیطی بر صحت مدل ارزیابی را با استفاده از داده

تولیدات دامی کشور دریافت شد .جهت ویرایش

های ژنومی واقعی بررسی کند ،صورت نگرفته است لذا

اطالعات و حذف دادههای خارج از سه انحراف معیار از

هدف از این پژوهش ،بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط

میانگین ،سن گاوها بین  13تا  13ماه ،مقدار شیر  4/0تا

بر صحت ارزیابی ژنومی صفات تولید شیر گاوهای

 63کیلوگرم ،مقدار چربی وپروتئین بین  3/0تا  8کیلوگرم

هلشتاین ایران با در نظرگرفتن شاخص دما -رطوبت

در نظر گرفته شد .حداقل تعداد گاو در تاریخ رکوردگیری

بهعنوان عامل محیطی و با استفاده از دادههای ژنوتیپ

در گله  03راس ،تعداد  43رکورد بهازای هر راس،

نشانگرهای  SNPبود.

روزهای شیردهی بین  0تا  030روز و تعداد پدر در هر
گله بیشتر از  0در نظر گرفته شد .ویژگیهای شجره و

مواد و روشها

صفات مقدار شیر ،چربی و پروتئین دختران بهترتیب با

به منظور بررسی صحت ارزیابی ژنومی صفات تولید

 400333 ،011443و  408613رکورد روزانه از پدرهای

شیر گاوهای هلشتاین ایران در حضور اثر متقابل

ژنوتیپ شده از نشانگرهای  ،SNPبا استفاده از 1181118

ژنوتیپ و محیط داده ها به شرح زیر مورد ویرایش قرار

راس کل دامهای موجود در شجره گاوهای هلشتاین در

گرفت.

ایران به شرح جدول ( )4آمده است.
جدول .1خصوصیات شجره و صفات تولیدی
شیر

چربی

پروتئین

آمار توصیفی
تعداد کل پدران در شجره

3532

2972

3272

تعداد کل مادران در شجره

72757

32545

37779

تعداد کل دامها در شجره

125775

47354

54957

تعداد پدران دارای ژنوتیپ

1935

1935

1935

تعداد پدران با ژنوتیپ و دارای دختر

573

557

591

تعداد حیوانات دارای رکورد

34417

13522

15574

تعداد رکوردها

344172

135222

155742

تعداد گله

139

117

123

تعداد سطوح گله -تاریخ رکوردگیری

4775

3452

3524

تعداد سطوح سن -سال -فصل زایش

425

325

342

(35/23)7/29

(1/22)2/35

(1/11)2/23

میانگین بر حسب کیلوگرم (انحراف استاندارد)
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دادههای هواشناسی

استانهای اردبیل ،اصفهان ،البرز ،تهران ،زنجان ،خراسان

شاخص دما-رطوبت ( )THIبهعنوان عامل توصیفگر

رضوی ،چهارمحال و بختیاری ،فارس ،قزوین ،کرمان،

محیطی ،با استفاده از اطالعات ثبتشده از  00ایستگاه

مازندران ،مرکزی ،همدان) .سپس متوسط  THIسه روز

هواشناسی که میزان دما و رطوبت نسبی را طی سالهای

قبل از تاریخ رکوردگیری با رکوردهای روز آزمون ترکیب

 4033تا  4034بهصورت متوالی اندازهگیری کرده بودند با

شد ] .[1میانگین  THIطی سالهای  4031تا  4034حدود

استفاده از رابطه ( )4محاسبه شد ].[4

 03/4با انحراف استاندارد  44/6بوده است .در شکل ()4

رابطه ()4
]

=THI
]

[

[

]

کاهش صفات مقدار شیر ،چربی و پروتئین طی  ،THIبا

[

شیبهای متفاوت ،از THIی  43به باال نشان داده شده است.
برای ویرایش و آمادهسازی اطالعات فنوتیپی از نرمافزارهای

که دراین رابطه؛  ،Tمیانگین دمای روزانه برحسب
سانتیگراد و  ،RHمیانگین رطوبت نسبی روزانه برحسب

( SASنسخه ( R ،)3/4نسخه ،)0.0.0

درصد میباشد.

(نسخه  )3و ٍ( Excelنسخه  )48استفاده شد.

Visual FoxPro

از پکیج نرمافزاری  Rبه نام  [8] Geosphereو با
دادههای ژنوتیپی

توجه به طول و عرض جغرافیایی و بررسی موقعیت

شمار  1333فایل ژنوتیپ نشانگرهای چند شکلی

مکانی ،ایستگاههایی که کمترین فاصله را با گلهها داشتند
برای اتصال رکوردهای صفات تولید شیر و

تکنوکلئوتیدی

THI

از گاوهای نر هلشتاین تعیین ژنوتیپشده با تراشههای ،03

(نسبتدادن اطالعات ایستگاههای هواشناسی به گلههای

 413 ،43 ،01هزار نشانگر  SNPاز بانک اطالعات ژنومی

موردنظر) استفاده شد .بیشترین فاصله بین ایستگاه و گله

مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی دریافت شد.

حدود  10کیلومتر و حداقل فاصله یک کیلومتر بود (در
درصد پروتئین

((Illumina Inc., San Diego, CA) )SNP

درصد چربی

مقدار شیر(کیلوکرم)

04

4.1

00

4.4

00

4.3
11 10 16 04 01 04 13 11 14 03 00 08 03 80 88 83 41 40 46 64
THI

شکل  .1تغییرات مقدار شیر ،چربی و پروتئین در بازه
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THI

مقدار چربی و پروتئین (کیلوگرم)

03

4.0
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فصل

پس از مشخصنمودن تعداد  SNPمشترک هر تراشه
با تراشه مرجع ( ،)54Kکنترل کیفیت مقدماتی با نرمافزار

زایش؛

l ،امین ضریب تابعیت تصادفی برای

اثرات ژنتیکی افزایشی برای lامین دام در روز

شیردهی؛

 [16] PLINKانجام شد و سپس با استفاده از نرمافزار

l ،امین ضریب تابعیت تصادفی برای اثرات ژنتیکی

 [1820] FImputeاین تراشهها به تراشه  50Kایمپیوت

افزایشی برای lامین دام در

m ،امین ضریب

شدند .بعد از کنترل کیفیت تعداد  10163نشانگر  SNPاز

تابعیت تصادفی برای اثرات محیطی دائم برای lامین دام

 4381گاو نر ژنوتیپشده باقی ماند .کنترل کیفیت SNPها

در روز

m ،امین ضریب تابعیت تصادفی

بعد از استنباط ژنوتیپها ( )Imputationدوباره با استفاده

برای اثرات محیطی دائم برای lامین دام در THI؛ ) ( ،

از نرمافزار  PLINKانجام شدSNP .های روی

بردار متغیر کمکی شکل منحنی شیردهی برای ضریب

کروموزمهای جنسی و یا با موقعیت نامشخص حذف

تابعیت تصادفی و ثابت ارزیابیشده در روز

شیردهی؛

گردیدند .نشانگرهای با حداقل فراوانی آللی ( )MAFکمتر

) (  ،بردار اثر کمکی که شکل منحنی شیردهی برای

از یک درصد ،نرخ خوانش دام کمتر از  43درصد ،نرخ

ضریب تابعیت تصادفی و ثابت ارزیابیشده در

روز THI؛

خوانش  SNPکمتر از  43درصد حذف شدند و SNPهای

 ،اثر تصادفی باقیمانده میباشد.

شیردهی؛

روز THI؛

باقیمانده در صورت عدم تعادل هاردی -وینبرگ بهعنوان

واریانس باقیمانده بهدلیل پیچیدگی مدل و کاهش

معیاری جهت بررسی تفاوت بین فراوانیهای مشاهدهشده

زمان محاسبات همگن فرض شد ] .[14پیشبینی

و موردانتظار جایگاههای با  P-valueکمتر از  43-8از

ارزشهای اصالحی با استفاده از روش یک مرحلهای

دادهها کنار گذاشته شدند ] .[10در مجموع تعداد 11443

بهترین پیشبینی خطی نااریب ژنومی ( )ssGBLUPبا

نشانگر  SNPو  4300دام برای آنالیزهای نهایی باقی ماند.

تشکیل ماتریس ترکیبی  ،Hحاصل از ترکیب ماتریس
روابط خویشاوندی شجره همه دامها و ماتریس روابط

مدل آماری

خویشاوندی ژنومی افراد دارای ژنوتیپ براساس اطالعات

مدل تابعیت تصادفی ژنومی برای آنالیز صفات مقدار شیر،

تراشههای  ،SNPانجام شد [ .]44قابل ذکر است مدلهای

چربی و پروتئین در اولین دوره زایش در نظر گرفته شد.

تابعیت با  THIو بدون  THIنیز با هم مقایسه شدند.

مدل تابعیت تصادفی با در نظرگرفتن اثر  THIدر رابطه

با استفاده از معیار اطالعات آکائیک (-2logL ،)AIC

( )1آمده است .در این مدل ،ضرایب تابعیت تصادفی در

و میانگین مربعات خطا ( )MSEاز چندجملهای لژاندر با

داخل  THIو روزهای شیردهی لحاظ شد.
رابطه ()1
) (
) (

=yijklmn
∑ ) (
∑ ) (

که در این رابطه؛
برای nامین
رکوردگیری؛

مرتبه دو ] [1و بسته نرمافزاری  [43] AIREMLF90در

گاو؛

∑
∑ ) (

سرور تحت سیستم عامل لینوکس مرکز اصالح نژاد و
بهبود تولیدات دامی برای رسیدن به حد همگرایی 43 -6

∑

استفاده شد.

n ،امین رکورد روز آزمون

ماتریس (کو)واریانسهای ژنتیک افزایشی و محیطی

i ،امین اثر ثابت گله -تاریخ
j ،امین اثر ثابت دفعات دوشش در

دائمی بهصورت

روز؛

و

محاسبه شد.

ماتریس

توابع چندجملهای لژاندر برای روزهای شیردهی ()030×0

k ،امین ضریب تابعیت ثابت برای kامین سن -سال-

و  )84×0(THIو عناصر قطری آن واریانس ژنتیکی
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و واریانس محیطی دائمی

افزایشی

است ] .[40بخشی از رکورد فنوتیپی دختران گاوهای نر

برای روزهای

شیردهی و  THIمیباشد .وراثتپذیری صفات تولید شیر،

ژتوتیپشده در حضور و یا بدون شاخص

چربی و پروتئین برای iامین روزهای شیردهی در ترکیب

حذفشده و میزان صحت پیشبینی از طریق مقایسه

با jامین  THIبا استفاده از رابطه ( )0محاسبه شد.

همبستگی ارزش اصالحی برآوردشده ( ،)EBVشجره

رابطه ()0

( )EBV-PAو ارزش اصالحی ژنومی ( )GEBVارزیابی
) (
)(

) (

)(
)(

شد .برای اعتبارسنجی از مقایسه دو شیوه معمول برای

)(
) (

THI

)(

)(

تقسیمبندی تصادفی پدران ژنوتیپشده به دو گروه

 ،واریانس ژنتیک افزایشی صفات

 Trainingو  Testingاستفاده شد .گروه اول شامل ژنوتیپ

 ،واریانس ژنتیک

و رکورد برای  Trainingخواهد بود و گروه دوم تنها

،

اطالعات ژنوتیپ را خواهند داشت ،که برای پیشبینی

واریانس محیطی دائمی صفات تولید شیر در iامین روز

فنوتیپ از روی دادههای  Trainingدیدهشده در گروه

 ،واریانس محیط دائمی صفات تولید شیر

اول ،تست میشود .در روش اول پنج گروه  13درصدی

 ،کوواریانس ژنتیک افزایشی

از پدران ژنوتیپشده بهصورت تصادفی تشکیل و دختران

) (

،

دارای رکورد از چهار دسته از پدران بهعنوان گروه

کوواریانس محیط دائمی صفات تولید شیر در iامین

THI

 Trainingو دختران دارای رکورد دسته باقیمانده بهعنوان

 ،واریانس تصادفی باقیمانده برای

گروه  Testingدر نظر گرفته شد تا خویشاوندی ژنتیکی

در این رابطه؛

)(

تولید شیر در iامین روز شیردهی؛

) (

افزایشی صفات تولید شیر در iامین
شیردهی؛
در iامین

) (

THI؛

) (

صفات تولید شیر در iامین روز شیردهی و
و روز شیردهی؛

THI؛

THI؛

)(

بین دستهها حداقل گردد و در نهایت متوسط صحت

صفات تولید شیر میباشد.
از ضرایب تابعیت تصادفی بهدستآمده برای برآورد

پیشبینیشده در پنج تکرار محاسبه گردید .در روش دوم،

ارزشهای اصالحی ژنومی ( )GEBVدر روزهای

تقسیمبندی به دو گروه براساس سال تولد انجام شد .در

شیردهی و  THIاستفاده و ارزشهای اصالحی ژنومی

این روش دخترانی که سال تولد آنها مساوی و یا کمتر

برای هر دام در هر روز شیردهی و  THIمتناظر آن و

از  4033بود ،در گروه  Trainingو آنهایی که سال تولد

همچنین مقدار کل ارزش اصالحی ژنومی برای دوره

بیشتر از سال  4033داشتند در گروه  Testingقرار

شیردهی اول بهدست آمد.

گرفتند .رکوردهای فنوتیپی دختران در گروه

Testing

حذف و ارزشهای اصالحی آنها براساس اطالعات افراد
اعتبارسنجی

موجود در جمعیت  Trainingو رابطه خویشاوندی آنها

برای بررسی میزان توانایی پیشبینی مدلها و تأثیر ارزیابی

با افراد دارای رکورد محاسبه شد .تعداد دامها در هر دسته

ژنومی بر صحت پیشبینیها با و بدون اثر متقابل ژنوتیپ

و میزان خویشاوندی داخل و بین جمعیتهای مرجع و

و محیط از آزمون اعتبارسنجی ()Cross-Validation

تأیید در دو روش دستهای و سال تولد در جدول ()1

استفاده شد .اعتبارسنجی براساس الیهبندی نسلی میباشد

نشان داده شده است .کمترین ضریب خویشاوندی بین دو

و خویشاوندی بین دامها عامل مهمی برای تقسیمبندی

جمعیت و بیشترین ضریب خویشاوندی در داخل

دادهها به دو گروه مرجع ( )Trainingو تأیید

جمعیتها مشاهده میشود.

()Testing
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جدول  .2متوسط ضریب خویشاوندی بین و داخل جمعیتهای مرجع و تأیید در دستههای مختلف
جمعیت مرجع

روش
دستهبندی

پنج دستهای

بین دو جمعیت

جمعیت تائید

تعداد

ضریب خویشاوندی

1

537

2/1372

2/1329

2

537

2/1354

2/1321

135

3

537

2/1334

2/1274

135

2/1352

4

537

2/1722

2/1353

135

2/1277

5

542

2/1321

2/1273

133

2/1355

522

2/1753

2/1399

73

2/1323

سال تولد

تعداد

ضریب خویشاوندی

135

2/1335
2/1339

صحت پیشبینی ارزشهای اصالحی ژنومی از

و دامنهای از  3/418تا  3/104برای صفت مقدار شیر،

همبستگی بین ارزشهای اصالحی افراد  Testingحاصل

 3/304تا  3/410برای مقدار چربی و  3/401تا 3/110

از  ،ssGBLUPبا مقادیر متناظر ارزشهای اصالحی

برای مقدار پروتئین بود .در مدل با اثر  ،THIبرای مقدار

بهدستآمده از تمام دادههای شجره و فنوتیپی محاسبه

شیر ،چربی و پروتئین ،بیشترین وراثتپذیری در اواخر

شد .همچنین ضریب تابعیت ( )b1ارزش اصالحی

دوره شیردهی بهترتیب 3/410 ،3/104و  3/110در

شجرهای بر ارزش اصالحی ژنومی افراد  Testingبهعنوان

THIهای  13 ،08و  13مشاهده شد .بیشترین وراثت-

شاخصی برای میزان تورم مدل در نظر گرفته شد ،که اگر

پذیری برای مقدار شیر در  THIکمتر از  10در گاوهای

کوچکتر از یک باشد ،نشاندهنده تورم یا بیشبود در

هلشتاین گزارش گردیده است ] .[44در یک مطالعه روی

پیشبینی ( )Overpredictionو اگر بزرگتر از یک باشد،

صفات مقدار شیر و سلولهای بدنی شیر با روش ژنومی

کمتر

یک مرحلهای ( ،)ssGBLUPنیز روند افزایشی

نشاندهنده

تقلیل

تورم

و

شبینی
پی 

وراثتپذیری مقدار شیر با افزایش  THIگزارش شده

( )Underpredictionمیباشد.

است ].[1
نتایج و بحث

در مدل تابعیت تصادف ی بدون روابط خویشاوندی

وراثتپذیری در مدل با و بدون  THIبرای صفات مقدار

ژنومی (کالسیک) ،با و بدون اثر متقابل ژنوتیپ و

شیر و چربی در اوایل شیردهی بهتدریج تا ماه دوم روند

محیط ،وراثت پذیری مقدار شیر با حضور  THIبیشتر

کاهشی داشته است و سپس تا پایان دوره شیردهی روند

بود و در مدل تابعیت تصادفی ژنومی ،وراثتپذیری

افزایشی داشت (شکلهای  1و  .)0وراثتپذیری مقدار

مقدار شیر کم تر برآورد شد .مطالعهای وراثتپذیری

پروتئین در روزهای شیردهی روند مشابهی داشت با این

برآوردشده برای مقدار شیر را در نبود تنش گرمایی

تفاوت که تا اواسط دوره شیردهی روند کاهشی و سپس

( ،3/41 )THI<44سپس تا  3/40در  THI =63کاهش و

افزایش را نشان داد .این روند با سایر مطالعات مشابه بود

بعد از آن در  THI=33شروع به افزایش تا حداکثر 3/48

] 1و  .[40وراثتپذیری در طول دوره شیردهی ثابت نبود

برآورد کردند ].[43
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شکل  .2منحنی تغییرات وراثتپذیری بدون ارزیابی ژنومی طی روزهای شیردهی و  THIاز چپ به راست :تولید شیر ،چربی و
پروتئین

شکل  .3منحنی تغییرات وراثتپذیری با ارزیابی ژنومی طی روزهای شیردهی و  THIاز چپ به راست :تولید شیر ،چربی و پروتئین

صحت پیشبینی ارزش اصالحی آینده فرد ،زمانیکه

مقایسه با  EBVدر همه صفات تولید شیر بیشتر میباشد.

از خود فرد یا خویشاوندان او رکوردی موجود نیست ،از

همچنین صحت پیشبینی ژنومی در اکثر صفات ،مشابه

طریق دو روش معمول اعتبارسنجی موردبررسی قرار

صحت متوسط والدین بود ].[41

گرفت ،که نتایج هر دو روش در جدولهای ( )0تا ()0

با قراردادن  THIدر مدل بهعنوان عامل محیطی،

ارائه شده است .در روش سال تولد ،صحت پیشبینیشده

صحت برای مقدار پروتئین در هر دو روش افزایش یافت،

ارزش اصالحی برآوردشده ( )EBVو ژنومی ()GEBV

اما در صفت مقدار چربی فقط در روش سال تولد،

دختران نسبت به صحت پیشبینیشده ارزش اصالحی

باعث افزایش صحت گردید .پژوهشگران دیگری نشان

(EBV-

دادند که با افزایش وراثتپذیری صفت ،صحت افزایش

 ،)PAدر همه صفات بیشتر بود ،اما در مقایسه با روش

بیشتری مییابد که در پژوهش حاضر نیز در مورد صفت

دستهبندی میزان صحت پیشبینیشده کمتر بود .در

مقدار پروتئین نتایج مشابهی بهدست آمد ] 1و  .[11وقتی

مطالعهای روی گاوهای گوشتی آنگوس نیز صحت

اطالعات ژنومی در مدل قرار داده شد ،صحت برای

بهدستآمده از اعتبارسنجی روش سال تولد در همه

صفات تولید شیر افزایش بیشتری داشت که مطابق با

K

سایر مطالعات میباشد ] 0 ،1و  .[10وقتی اثر متقابل

دستهای بیشتر بهدست آوردند ] .[46در مطالعه دیگری

ژنوتیپ و محیط در مدل قرار داده شد ،صحت مقدار شیر

نشان داده شده که قابلیت اعتماد  GEBVگروه تأیید در

افزایش بیشتری یافت .برای صفت مقدار چربی یا

برآوردشده دختران ( )EBVو متوسط والدین

صفات بهجز آسانزایی مادر را در مقایسه با روش
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پروتئین صحت به میزان اندکی بیشتر بود .وقتی ترکیبات

تولید شیر ،با حضور  THIدر مدل ،حدود  3/31افزایش را

روزهای شیردهی و  THIدر برآورد ارزش اصالحی

نشان میدهد .این در حالی است که مقدار ضریب تابعیت

ژنومی استفاده شد ،صحت پیشبینیشده بیشتر بود.

نسبت به عدم حضور اطالعات ژنومی در مدل به عدد یک
نزدیکتر میباشد .ضریب تابعیت در ارزیابی ژنومی بدون

در اعتبارسنجی بهروش چنددستهای ( )K-foldبهدلیل
اینکه ممکن است جمعیت مرجع حاوی فرزندان و

در نظرگرفتن  THIبرابر  3/3304و با در نظرگرفتن اثر

جمعیت تأیید حاوی والدین باشد استفاده از آن به نظر

در مدل برابر  3/3461برآورد شد که در هر دو حالت به

منطقی نیست ،اما براساس برخی مطالعات ،اگر تعداد

عدد یک بسیار نزدیک است ،که نشاندهنده نبودن تورم در

دامهای ژنوتیپشده در جمعیت کم باشد ،صحت با این

پیشبینیها میباشد ،در مطالعهای افزایش میزان اریبی در

روش قابل اعتمادتر می باشد ] 1و  .[46با توجه به جدول

ارزیابی ژنومی صفات تولیدی سه نژاد هلشتاین ،جرزی و

( )0در روش پنج دستهای ،صحت ارزیابی ژنومی مقدار

ایرشایر ،گزارش شده است ].[41

THI

جدول  .3مقایسه اعتبارسنجی ارزش اصالحی برآوردشده ،ژنومی و میانگین والدین برای مقدار شیر
شیر

روش

EBV,EBV_PA

سال تولد

EBV,GEBV

سال تولد

EBV,EBV_PA

دسته ای

EBV,GEBV

دسته ای

عامل محیطی

r

b1

THI

2/3752

2/7122

-

2/3515

2/5752

THI

2/4255

2/7731

-

2/4352

1/2772

THI

2/5274

2/7233

-

2/5733

2/7237

THI

2/5235

2/9774

-

2/4797

2/9957

 ،rضریب همبستگی پیرسون؛  ،b1ضریب تابعیت؛  ،EBVارزش اصالحی برآوردشده؛  ،GEBVژنومی و  ،EBV_PAمیانگین ارزش اصالحی والدین.

جدول  .4مقایسه اعتبارسنجی ارزش اصالحی برآوردشده ،ژنومی و میانگین والدین برای مقدار چربی
چربی

روش

EBV,EBV_PA

سال تولد

EBV,GEBV

سال تولد

EBV,EBV_PA

دسته ای

EBV,GEBV

دسته ای

عامل محیطی

r

b1

THI

2/4773

2/7271

-

2/4755

2/7247

THI

2/5395

1/273

-

2/5379

1/297

THI

2/5434

2/7391

-

2/5527

2/7572

THI

2/5292

1/1255

-

2/5345

1/1173

 ،rضریب همبستگی پیرسون؛  ،b1ضریب تابعیت؛  ،EBVارزش اصالحی برآوردشده؛  ،GEBVژنومی و  ،EBV_PAمیانگین ارزش اصالحی والدین.
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صحت ارزیابی ژنومی مقدار تولید چربی نیز با توجه

یا عدم حضور  THIعالوه بر تغییر رتبهبندی گاوهای ،1

به جدول ( ،)1با و بدون در نظرگرفتن اثر  ،THIتقریباً

 4 ،0و ، 6شیب ارزش اصالحی در اکثر گاوها تغییر

مشابه بود ،اما ضریب تابعیت نسبت به ارزیابی  BLUPبه

نمود .ارزش اصالحی مقدار شیر در  THIاکثر گاوهای

یک نزدیکتر میباشد.

نر کاهش یافته است ،اما مواردی نیز دیده میشود که با

در خصوص مقدار تولید پروتئین با توجه به جدول

افزایش  THIمقدار ارزش اصالحی افزایش داشته است.

( ،)0با در نظرگرفتن اثر  ،THIصحت ارزیابی حدود 3/30

گاوهای نر با ارزش اصالحی بیش تر در مقادیر باالی

افزایش داشت .ضریب تابعیت بدون در نظرگرفتن اثر

 THIکاهش کم تری در مقدار شیر داشته و احتماالً به

 THIبرابر  4/1413و با در نظرگرفتن اثر  THIدر مدل

شرایط آب وهوایی سازگار و مقاومتر میباشند .تغییر

برابر  4/4143برآورد شد که در هر دو حالت بیشتر از

رتبه بندی طی دوره شیردهی برای صفات مقدار چربی و

عدد یک بوده ،که نشاندهنده برآورد کمتر از پیشبینی

پروتئین شیر برای همان  43گاو نر مشاهده نشد

( )Underpredictionمیباشد .همچنین در سایر مطالعات

(شکلهای  0و  ،) 8اما روند مشابهی مانند ارزش

افزایش صحت با در نظرگرفتن اثر  THIدر مدل گزارش

اصالحی مقدار شیر در مقادیر مختلف  THIبرای چربی

شده است ].[1

و پروتئین مشاهده شد.

با استفاده از  43گاو نر با بیش از  403دختر ،تغییر

در سایر گزارشها نیز تغییر رتبهبندی گاوهای نر

رتبهبندی گاوهای نر براساس ارزش اصالحی ژنومی

براساس ارزش اصالحی ژنومی مقدار شیر مشاهدهشده،

THI

بهطوریکه گاوهای نر با ارزش اصالحی زیاد در اوایل

بررسی گردید .در شکل ( ) 1نشان داده شده با افزایش

دوره شیردهی ،در  THIکمتر از  ،10ارزش اصالحی

روزهای شیردهی ارزش اصالحی ژنومی مقدار شیر به

کمتری داشتند ] .[1در مطالعه دیگری تغییر رتبهبندی 44

جز در گاوهای شماره  1و  4تا اواسط و یا اواخر دوره

گاو نر برتر از لیست  03رأسی با حداقل  03دختر،

شیردهی روند صعودی داشت و بهترین عملکرد در طول

براساس ارزش اصالحی برآوردشده ( )EBVمقدار شیر در

دوره شیردهی را گاوهای شماره  4و  6داشتند .حضور و

حضور  THIگزارش شده است ].[4

صفات تولید شیر دختران در طی دوره شیردهی و

جدول  .5مقایسه اعتبارسنجی ارزش اصالحی برآوردشده ،ژنومی و میانگین والدین برای مقدار پروتئین
پروتئین

روش

EBV,EBV_PA

سال تولد

EBV,GEBV

سال تولد

EBV,EBV_PA

دسته ای

EBV,GEBV

دسته ای

عامل محیطی

r

b1

THI

2/3522

2/7539

-

2/3195

2/5975

THI

2/4144

1/2122

-

2/3915

1/1372

THI

2/5225

2/7755

-

2/5223

2/9357

THI

2/5797

1/1279

-

2/5722

1/2129

 ،rضریب همبستگی پیرسون؛  ،b1ضریب تابعیت؛  ،EBVارزش اصالحی برآوردشده؛  ،GEBVژنومی و  ،EBV_PAمیانگین ارزش اصالحی والدین.
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شکل  .4تغییرات ارزشهای اصالحی ژنومی روزانه مقدار شیر  12گاو نر با بیش از  152دختر طی روزهای شیردهی
(از چپ با و بدون )THI

شکل  .5تغییرات ارزشهای اصالحی ژنومی روزانه مقدار چربی  12گاو نر با بیش از  152دختر طی روزهای شیردهی
(از چپ با و بدون .)THI

شکل  .5تغییرات ارزشهای اصالحی ژنومی روزانه مقدار پروتئین  12گاو نر با بیش از  152دختر طی روزهای شیردهی
(از چپ با و بدون .)THI
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