
  مدلھای غیر افزایشی
  علی روحانی نوسر: مترجم 
com.gmail@ranpico  

  
  واحد قائمشھر-اد اسالمی زمھندسی کشاورزی گرایش ژنتیک واصالح دام دانشگاه آ

**************************  
 

  دراین حیواندود حمد لهاي نا م. د حیوان توجه میشو هاي ژنتیکیزایشی در ارزیابی اثرات ژنتیکی اف  تنها به  دراغلب کاربردهاي اصالح نژادي؛   
  . وانات همراه هستندی ححالت با فرض آمیزش تصادفی

آنها بخاطر نیاز به روابط ژنتیکی  درکارب اما  مدلهایی که توجه بیشتري به اثرات ژنتیکی غیر افزایشی داشته اند توجه خاصی میشود؛ بههرچند
 غیـر  نتیکیدر مورد ماتریس روابط ژ). با ماتریس روابط ژنومی براي جوامع همخون محاسبه کرد    انهارا البته میتوان .(لبیت محدود شده است   غا

  .افزایشی راه آسانی براي محاسبه ي معکوسها وجود ندارد
 

 
ي والد نرواثرات زیر دسته اي والدین ماده درمـدل  ژنتیکی غیر افزایشی غلبه را که شامل تعداد زیاد  یک روش معکوس سازي ماتریس روابط       

اخیرا هم روشی پیدا شده که حتـی در آن  . اري از مطالعات تحقیقاتی  مورد استفاده قرار گرفتیجوامع غیرهمخون بود ارائه کردند که در بس     
  .نیازي به محاسبه ي معکوس ماتریسهاي کوواریانسی اثرات ژنتیکی غیر افزایشی نیست

  
ت ژنتیکی غیر افزایشی در مدل حیوان لحاظ شوند فرض تصادفی بودن آمیزشها هنوز برجا خواهد ماند؛بعارت دیگر کوواریانسهاي غیـر     اگراثرا

در بـسیاري از مطالعـات فـرض    .  پیچیده اي را طلب میکنـد رایصفربین اثرات ژنتیکی افزایشی و غلبه را میتوان بدست آورد که البته مدل بس      
ار سـخت خواهـد   یخونی وجود ندارد زیرا که محاسبه ي ماتریسهاي کوواریانسی اثـرات غیـر افزایـشی در ایـن شـرایط بـس             براین بوده که هم   

توجه شود . به همین خاطر همه ي مدلهایی که دراین مقاله پیگیري میشود تقریبی هستند.شد؛هرچند که این فرض بطور قطع ضرورت ندارد   
 .فزایشی؛ غلبه ؛اثرات متقابل غلبه وافزایشی ومشاهدات تکرارشده براي هر حیوان مفروض میباشدکه مدل ساده ي حیوان بااثرات ژنتیکی ا

 
 

           

 
 

 شبیه سازي داده ها
نمونه اي در جدول زیر آورده شده است.ها باید داراي ساختار مناسبی باشنده براي درك و فهم مدل طراحی شده وروش شناسی آن داد  
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: کهبا این مفروضات  

 
 

:ماتریس  ژنتیکی افزایشی براي چهار حیوان  
 

 
 

:ماتریس ژنتیکی غیرافزایشی غلبه برایر چهارحیوان  

   
 

.ی آیدکه ضرب مستقیم هریک از عناصر ماتریسها در همدیگراست بدست م ماتریس ژنتیکی افزایشی در غلبه بروش ضرب هادامارد  
 

published by knowclub.com



 

 
 

اثرات ژنتیکی شبیه سازي شده براي چهارحیوان    . راي شبیه سازي جداگانه اثرات ژنتیکی ضروریست      تجزیه چالسکی هریک از این ماتریسها ب      
  :با انحرافات تصادفی ونرمال  بصورت زیر هستند

 
 

در مدل ژنتیکی افزایشی حیوان؛ابتدا جامعه ي مبناي حیوانات شبیه سازي میشود وسپس بـا میـانگین ارزشـهاي ژنتیکـی افزایـشی والـدین                  
در هنگام کار با مدلی که اثرات ژنتیکی غیر افزایشی   .ه کردن اثر نمونه برداري مندلی؛ارزشهاي ژنتیکی افزایشی نتاج رابدست می  آورند            واضاف

مراحل بعدي به ترتیب تخمـین تعـداد جایگاهـاي    .را مد نتضر دارد؛الزم است که ماتریسهاي ژنتیکی خویشاوندي به دقت تجزیه وآنالیز شوند   
گذاربرصفت؛تولید وطراحی  ژنوتیپ ها براي هر حیوان بعداز تعریف کردن جایگاهایی با اثرات ژنتیکـی غلبـه وآنهاییکـه کـه داراي              ژنی تأثیر   

  .اثرات افزایشی وغلبه هستند؛می باشد
: ماتریس اثرات محیطی دائمی براي چهار حیوان  
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.جدید براي هر رکورد با میانگین صفر در جدول زیر آمده استمشاهدات بروي جهار حیوان بعداز اضافه کردن یک اثر باقیمانده ي   
 

 
 
 

HMME 
.با استفاده از اطالعات شبیه سازي شده؛ مدل معادالت مختلط نیاز به طراحی ماتریسهاي زیردارد  

  
 

 که
 

 
 پس هفده براي چهار حیوان تنها از ده مشاهده؛توجه کنید که

  
 

   
 و

             
.ین ترتیب هستندو نتایج حاصل بد  

   
  و

 
.شایستگی ژنتیکی یک حیوان میتواند بوسیله ي جمع همه ي نتایج مسئله براي ارزشهاي ژنتیکی افزایشی ؛غلبه وغلبه وافزایشی برآورد شود  
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 مـورد اسـتفاده قـرار    از لحاظ عملی نتایج جداگانه اي که براي اثرات غلبه وغلبه وافزایشی بدست می آیند میبایست در برنامه هاي اصـالحی              

  .....گیرند

اثرات غلبه بواسطه ي آمیزش والد نرو ماده بوجود میآید وبنا براین ارزشهاي ژنتیکی غالبیت می تواند بمنظـور تعیـین                 ...................اما چگونه؟ 
شـاید نکتـه   . یدکمتري داشته باشندبهترین آمیزش؛ بکار گرفته شوند هرچند که نتایج بدست آمده از ضرب افزایشی در غلبه ممکن است فوا            

مهم آن هست که اگر اثرات غیر افزایشی معنی دارهستند میبایست آنها رابکمک مدلی که دقت برآورد بهتري از اثرات ژنتیکی افزایـشی دارد              
  . حذف کرد با این فرض که آنه داراي اثرات به مراتب بزرگتروبیشتري نسبت به اثرات ژنتیکی افزایشی دارند

 
 محاسبه ي ساده

.معادالت مدل مختلط را بصورت نشان داده شده ایجاد کنید  
 

    
 

حل معادله ي اثرات ژنتیکی غلبه راازمعادله یاثرات ژنتیکی افزایشی کسرکنید ؛بطورمشابه میتوانید از همین روش اثرات افزایشی درغلبه 
.ومحیطی دائمی را محاسبه کنید  

 
:خواهیم داشتوبا جابجا کردن اجزاي تساوي   

 
تنها نیاز به معکوس کردن ماتریس ژنتیکی افزایشی داریم وتساوي حل شده به بزرگی یا اندازه ي معمولی مدل معادالت مختلط حیوانات 

.مراحل بعدي تکراري هستند. است  
 

:بدین صورت)دا صفر هستنددر ابت(افزایشی ومحیطی -تصحیح بردار مشاهدات براي نتاج حاصل از برآورد غلبه وغلبه:مرحله ي اول  
 

 
.حل تساوي زیر:مرحله ي دوم  
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:مرحله ي سوم  
.صفه بعدافزایشی ومحیطی دائمی با استفاده از روابط -بدست آوردن نتایج حاصل برآودهاي غلبه؛غلبه  

 

    
.بازگشت به مرحله اول وتکرار مراحل تا رسیدن به همگرائی:مرحله ي چهارم  

 
هابرآورد واریانس  

 
.توجه کنید با استفاده از فرمولهاي باالداریم.؛میتوان واریانس رابرآورد کرديابزار وبا استفاده از نمونه هاي گیبس الگوریتم محاسباتیبا   

 
   .فرم درجه ي دوم آنهابنابراین  .ند نیستيضرور غلبه وافزایشی غالبیت وهايمحاسبه ي ماتریس

  
 

  

وچهار تساوي زیر منابع تغییرات آرمون . دراثز افزایشی برآوردشده هستند با تعداد حیواناتدرجه هاي آزادي در مخرج کسرها و برابر

  .کاي اسکور می باشند
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, .واریانس باقیمانده هم برابراست با  
 

  
 

.مشاهده شده می باشدکه مخرج این کسر یک متغییر تصادفی در آزمون کاي اسکور با درجه آزادیی  برابر با کل تعداد حیوان   
البته بطور کلی این نتایج ممکن است صحیح نباشدونیاز به تعریف دوباره محتمل وضروریست اما میتوان ازاین نتایج یعنوان نطقه ي شروع 

 یادکرد
 

  1ضمیمه 
ی در نتایج آنالیزها بطور کلی جداسازي اثرات ژنتیکی غیرافزایشی به معناي برطرف کردن برخی اختطالط که حضورشان سب بروز اریب

  .که با دردست داشتن برآورد آنها می توان در انتخاب جفتها گزینش بهتري داشت. میشوداست
اگر والدین یااجداد درحیوان مشترك باشند . اثرات ژنتیکی غالبیت؛ ناشی ازاثر متقابل جفت آلل هادریک جایگاه ژنی بریک صفت هستند

احتمال اینکه این حیوان داراي جفت = رابطه خویشاوندي غالبیت بین چنین حیواناتی. م باشندممکن است داراي جفت آلل هاي مشترك ه
  .آلل هاي یکسان ومشترکی داشته باشند

Dxy=0.25(Usf*Udm + Udf*Usm)  
  
  
  

  2ضمیمه 
  .یردانستعموما نکات مهم درباره ي مدلهاي غیرافزایشی ومحاسبه ي اثرات ژنتیکی غالبیت  را میتوان داراي خصوصیات ز

 .ك رکورد هستندیبحساب آوردن برادران وخواهران تنی ه هر دام داراي  •
 .بحساب آوردن والدین برتدران وخواهران تنی •
 .بحساب آوردن والدین برادر وخواهران ناتنی ه هردام داراي یک رکورد هستند •
 . آنهاحیوانات بدون رکورد بامادران وپدران شناخته شده همراه برآورذ قابلیت اعتماد •

  3ضمیمه 
  روش پیش بینی اثرات غالبیت براي آمیزش والدین

 توسـعه یافـت وتنهـا شـامل آمیـزش      Misztal(1997 ( مدل مرد نظر براي این روش کار ارزیابی ژنتیکی وتخمین اجزاي واریانس بوسـیله 
 از معادالت مـدل  Misztal.ین را در بر می گیردبنابراین فقط بخش کوچکی از آمیزش والد. والدینی بود که مستقیما بارکوردها مرتبط بودند     

              . بعنوان مدل پایه این روش استفاده کردHenderson(1989)مختلط 
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