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 طیور و دام نژاداصالح در هاتکنولوژی جدیدترین نقش و هااَبرداده

 3جشوقانی محمدیان صادق ،2یگانه مهربانی حسن ،*9غفوری فرزاد

 چکیده

نژاد دام و طیور در حال انتقال به عصر دیجیتال با توان عملیاتی باال است که در آن با دیدگاه کلی ژنتیک و اصالح

های اصالحی افزایش یابد. در ادامه با استفاده شود دقت ثبت اطالعات و برآورد ارزشهای جدید سعی میاستفاده از فناوری

و  یپاژنوتفناوری تعیین  ظهورشود. ها انجام میبزرگ، پردازش حجم بزرگی از داده افزارهای پیشرفته و کامپیوترهایاز نرم

 کاربرد به منجر ،ارزش اصالحی برآورد برای هاداده این از استفاده برای جدید آماری هایروش با همراهها SNP شناسایی

های الگوریتم توسعه .است شده موارد دیگر در کژنومی انتخاب انجام برای طیور و شیری گاوهای در ژنومی انتخاب گسترده

ها ای از تکنولوژیکنند. مجموعههای اصالحی نقش قابل توجهی ایفا میها در برآورد ارزشداده کاوی مرتبط با اَبر داده

های های مناسبی را در مقایسه با روشهمچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در عصر جدید فرصت

زرگ های باند. این رویکردها تجزیه و تحلیل مجموعهبرای بررسی صفات اقتصادی با معماری پیچیده فراهم ساختهسنتی 

ها و اطالعات بزرگ ژنومی را در جهت رسیدن به اهداف امکان پذیر کرده است. هدف از این مطالعه بیانِ توضیحی داده

ست که به طور گسترده در رکوردبرداری و ثبت اطالعات تا برآورد های جدید در علوم دامی اها و فناوریاجمالی از روش

نژادی را در آیندۀ دیجیتال تغییر دهند. بنابراین، ای که دیدگاه اصالحگیرند، به گونههای اصالحی مورد استفاده قرار میارزش

های ری از صفات فنوتیپی و برآورد ارزشهای نوین در رکوردبرداها همراه با روشافزایش پتانسیل در تجزیه و تحلیل اَبرداده

 ها را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.اصالحی، مقدار پیشرفت ژنتیکی دام

 نژاد، تکنولوژی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیقاَبرداده، اصالح :کلیدی کلمات

 32-43: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76952.html 
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 مقدمه 

آماری های مطالعات بسیار زیادی در رابطه با روش

ها قابلیت تجزیه و تحلیل وجود دارد که بر اساس آنجدید 

ها تر با کارایی بیشتر به ویژه برای اَبر دادههای پیچیدهمدل

ای مدت زمان الزم برای وجود خواهد داشت، به گونه

محاسبات به طور قابل توجهی کاهش یابد. امروزه بیشتر 

ل انژاد دام و طیور به دنبمحققان و پژوهشگران علم اصالح

های محاسباتی کارآمدتری هستند که بتوانند با روش

 مونهتر ناستفاده از ظرفیت محاسباتی کمتر، پردازش سریع

 ها را انجام دهند.داده

ران گنژاد، اصالحبه منظور بهبود و پیشرفت در اصالح

باید برآورد پارامترهای ژنتیکی مانند میزان تغییرات ژنتیکی 

نمایند و اطالعات فنوتیپی و  در برخی خصوصیات را رصد

ژنوتیپی با دقت و صحت باالیی ثبت گردند. با در نظر گرفتن 

های توان از مدلتغییرات موجود در منابع مختلف، می

مختلط متناسب با یک استراتژی راهبردی استفاده کرد و 

برای هر منبع تغییر باید یک پارامتر آماری به نام واریانس 

 .) Dekkers, 2012)CMتخمین زده شود 

های مورد استفاده برای ارزیابی پارامترهای روش

های حیوانات را ها و برتریهایی که ویژگیواریانس و مدل

دهند. با این تشکیل می را "هسته پژوهش"، دهندنشان می

های ها و مدلهای بزرگ دادهوجود، با توجه به نمونه

ری مورد استفاده های دامپروای که اغلب در ارزیابیپیچیده

 های اصلییکی از ویژگیگیرند، بازده محاسباتی قرار می

. )Enciso, 2017)‐Pérezهای تخمین است روش

های پیچیده استفاده از تر برای مدلهای سریعحلراه

 هایافزارهای پرقدرت در دسترس برای ارزیابی منحنینرم

افزارها و ای که نرممختلف هر پارامتر است. به گونه

های جدید هم از نظر حافظه رایانه و هم از نظر مدت برنامه

های امترزمان محاسبه باید کارآمد باشند. بدان معنی که پار

های انتخاب حیوانات واریانس ژنتیکی مورد نیاز در برنامه

تر و با صحت باالتری محاسبه شوند توانند در آینده سریعمی

(Chu and Corey, 2012).  

هدف اصلی در این مطالعه ارائه توضیحی اجمالی از 

بینی شده است که تاکنون در های جدید پیشروش

نژاد دام و طیور به صورت گسترده چه در دامپروری و اصالح

های رکوردبرداری و ثبت اطالعات و چه در برآورد ارزش

د استفاده قرار گرفته است. در ادامه روندهای اصالحی مور

های جدید تحقیقاتی همچون تجزیه و گیریبالقوه و جهت

های بزرگ )با حجم باال( با استفاده از تحلیل داده

های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، شبکه تکنیک

 شود؛های روز اشاره میعصبی مصنوعی و سایر تکنولوژی

نژاد دام و طیور را در ند دیدگاه اصالحتوانای که میبه گونه

 آیندۀ دیجیتال، تغییر دهند.

 هاآینده دیجیتال و عصر اَبرداده

نژاد دام و طیور در حال گذر از دوره دیدگاه کلی اصالح

کالسیک به سمت دورۀ دیجیتال با توان باال است که در آن 

ای با استفاده از مقدار زیادی از اطالعات به صورت لحظه

افزارهای پیشرفته و کامپیوترهای بزرگ، ذخیره و تجزیه نرم

های عملی در  گیریشوند و تصمیمو تحلیل می

نژادی براساس نتایج خروجی صورت های اصالحستراتژیا

 .) et al.,Nayeri (2019گیرد می

نژاد دام و طیور از قاعده توسعه در حال حاضر اصالح

تر مستثنا نیست و های محاسباتی کارآمدتر و سریعروش

های جدید و مفهومی با یک ها و برنامهاکنون با انتقال روش

روبرو است. در  "عصر بزرگ داده"ای به نام دورۀ محاوره

ات نژاد در حیوانحالی که منابع اطالعاتی سنتی برای اصالح

ای است، امروزه هجوم شامل اطالعات فنوتیپی و شجره

های تک های ژنومی متشکل از چندشکلیوسیعی از داده

نویسی ژن، مسیرهای ، حاشیه(SNP)نوکلئوتیدی 

عات نی، بیان ژن و اطالهای متعامل پروتئیمتابولیکی، شبکه

ی هاها وجود دارد. استفاده از دادهمربوط به ساختار پروتئین

SNP  برای پی بردن به معماری ژنوم تا فنوم صفات تنها

تواند بخشی از واریانس فنوتپی را توجیه نماید؛ به همین می

دلیل فراهم آوری تمام اطاعات امیکس که به طور خاص 

عمیق برای تحلیل ارتباطات بین های عصبی نیازمند شبکه

رسد.  الیه های مختلف است امری ضروری به نظر می
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Ghafouri et al.; Big data and the role of high-throughput technologies … 

های نوین یادگیری عمیق تمام اطالعات امیکس الگوریتم

های مختلف دریافت نموده و با بندیافراد را طبق الیه

استفاده از عملگرهای ریاضی اقدام به بررسی ارتباطات بین 

  (.Yang Ya-Ian et al., 2017) کنندمیها این الیه

صنعت دام نیز در دهۀ گذشته تحت تأثیر تغییرات  

 تراساسی در انتخاب ژنتیکی، مدیریت گله و از همه مهم

های نوین بر پایه های مبتنی بر فناوریآوری دادهجمع

پردازش سیگنال قرار گرفته است. فناوری سنسور با نظارت 

های بزرگ و ارسال هشدار برای ها و گلهبر فعالیت دام

 گیریهای با اندازهآوری فنوتیپسالمتی، باروری و یا جمع

وری گیرانه، پتانسیل بزرگی برای افزایش بهرهسخت

ای بزرگ به همراه سایر هنژاد دارد. این مجموعه دادهاصالح

بینی های پیشمنابع ژنومی فرصتی برای ایجاد مدل

) Nayeriآورد سالمت، باروری و سایر رویدادها به وجود می

2019) et al., . 

 های جدید در افزایش دقت ثبت اطالعاتفناوری

گران دام و طیور برای تأمین تقاضای آیندۀ اصالح

، امروزه از 0202تا سال میلیارد نفری انسان  1/1جمعیت 

کنند. به های جدید زیادی استفاده میفناوری و نوآوری

تر تر، کارآمدتر و در دسترسها سریعای که این فناوریگونه

و  شود که تولید گوشتبینی میباشند. پیشاز گذشته می

های آینده با توجه به های دامی و طیور در سالفرآورده

ایش سطح درآمد چند برابر شود، تغییر رژیم غذایی و افز

 هایکه این افزایش میزان تولید، الزمۀ آن استفاده از روش

های جدید در استفاده از فناوری .نژادی استمدرن اصالح

، حسگرهای RFIDکشاورزی و دامپروری مانند تکنولوژی 

ای را امکان نظارت بر حیوانات مزرعه GPSبیولوژیک و 

ها های نوین حجم عظیمی از دادهریکند. این فناوفراهم می

های جدید را به دنبال خواهند داشت. همچنین سایر فناوری

ها شامل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در دامداری

ها در کشاورزی توسعه یافته و به صورت برای نظارت بر دام

با  توانگیرد که در آینده میگسترده مورد استفاده قرار می

را برای  GPSهای همراه مانند ها تکنولوژیاز آن استفاده

شناسایی و یافتن حیوانات )به عنوان مثال حیوانات فحل 

 . ( 2018et al.Britt ,)در مزرعه( استفاده کرد 

ها امروزه عصر دیجیتال با حجم بسیار زیادی از داده

های با حجم ای که با استفاده از دادههمراه است. به گونه

ود. شنژاد دام کارآمدتر میبسیار باال، بخش پرورش و اصالح

همراه با هوش  (IoT: Internet of Things)شیاء اینترنت ا

های مصنوعی و یادگیر ماشین و پردازش تصویر فناوری

اند تا پرورش، مدریت جدیدی هستند که با هم گره خورده

نژاد دام با سهولت بیشتری انجام گیرد. اینترنت و اصالح

اشیاء دنیای فیزیکی )اشیاء و تجهیزات محیط پیرامون( را 

 هایی را در بخشدهد و قابلیتدنیای دیجیتال پیوند میبا 

بینی وقایع دهد. با این وجود در پیشنژاد ارائه میاصالح

ها گیری و بهبود سیستمآینده، پشتیبانی از تصمیم

. اینترنت اشیاء ) et al.,Perera (2015رسان خواهد بود یاری

 ه زمانیدهد که چگونه و چبا اطالع رسانی سریع، هشدار می

در تغذیه، تولیدمثل، بهداشت و مراقبت از حیوانات مداخله 

کنند و جهت رفع مشکل قدم بردارند. همچنین از 

زارهای افترین نرمهای تلفن همراه متصل به پیشرفتهبرنامه

وری مدیریتی، برای ردیابی سالمت حیوانات و افزایش بهره

 شود. استفاده می

 AI: Artificial)های هوش مصنوعی فناوری

Intelligence)  و رباتیک(Robotic)  جدیدترین

نژاد دام و هایی هستند که در عصر جدید در اصالحفناوری

گذاری صنایع شود. با سرمایهها استفاده میطیور از آن

مختلف در هوش مصنوعی ارزش و فناوری آن همچنان در 

درآمد  0292ای که در سال حال افزایش است؛ به گونه

شده با هوش مصنوعی تا سال های فعالاالنه از سیستمس

دالر افزایش  میلیارد 1/01دالر به میلیارد  3/9از  0200

ری ای در بسیایابد. از یادگیری ماشینی به طور فزایندهمی

های شود و الگوریتمهای جدید بهره گرفته میاز فناوری

ارهای یای مانند الگوریتم ژنتیک بینش عمیقی از معرایانه

ها را ارائه گیری مبتنی بر دادهتجاری و بهبود تصمیم

کننده رکوردها و های ثبتدهند. استفاده از رباتمی

های شیردوش، نقش قابل توجهی در اطالعات مانند ربات
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های ژنتیکی به دلیل دقت و صحت باال در ثبت ارزیابی 

اطالعات را به دنبال خواهند داشت که در واحدهای 

ری کشورهای توسعه یافته به طور گسترده مورد دامدا

درن های مگیرند. استفاده از این تکنولوژیاستفاده قرار می

ها و افزایش بهداشت، افزایش عملکرد، کاهش هزینه

ضایعات کمتر محیطی واحد دامپروری را به دنبال خواهند 

داشت. پیشرفت در زمینۀ هوش مصنوعی در واحدهای 

 تواندفزایش داشته است که اکنون میدامپروری تا حدی ا

مواردی مانند سن، کیفیت و ترکیبات شیر و یا وضعیت 

  .)(Murase, 2000کنند سالمتی حیوان را ردیابی 

 های ژنتیکیهای با حجم باال و ارزیابیداده

های جدید خروجی از واحدهای مجموعه داده

شوند و حجم باالیی از تر میدامپروی امروزه بزرگ و بزرگ

دهند. بخش اطالعات خروجی را به خود اختصاص می

عظیمی از این اطالعات به دنبال ظهور ژنتیک مولکولی و 

با  SNPهای های اُمیکس به دلیل دسترسی به آرایهفناوری

ین یابی با هزینه بسیار پایهای نوین توالییحجم باال و فناور

های محاسباتی شکل گرفتند. این در حالی است که روش

های سازی و تجزیه و تحلیل دادهبا کارایی باال برای ذخیره

. به )et al., Kumar (2012کارآمد در دست تهیه است 

ها ابییدنبال افزایش چشمگیر استفاده از نسل جدید توالی

 سازیهای مختلف، نیاز به ذخیرهو تعیین ژنوتایپ گونه

های مربوط های ژنوتیپی است، اگر چه دادههای دادهفایل

برای  ها به ظرفیت بیشترییابی کامل ژنوم ارگانیسمبه توالی

 . ) et al.,Cole (2012سازی نیاز دارند ذخیره

بیشترین میزان دقت در انتخاب ژنومیک برای صفات 

های پذیری کم محقق شده است و عالقه به ویژگیبا وراثت

جدید بهداشتی و مدیریتی )در کل محیطی( افزایش یافته 

آوری اطالعات فنوتیپی کافی برای ای که جمعاست. به گونه

ها طول بکشد و های دقیق ممکن است سالانجام ارزیابی

ر تامه اثبات قابلیت اطمینان باال برای گاوهای مسندر اد

) et al.,Cole باشد برای برآورد اثرات نشانگر الزم می

2012).  

ها( های داده کاوی )تجزیه و تحلیل دادهالگوریتم

های بزرگ و حجم مرتبط با هر نوع داده برای مجموعه

ها ممکن است به شناسایی روابط غیرمنتظره عظیمی از داده

ها کمک شایانی داشته باشد. در حالی و ناشناخته در داده

های با حجم بسیار زیاد دادهکه انتخاب ژنومی با استفاده از 

به قدرت محاسباتی باالیی نیاز دارد، به خصوص زمانی که 

 رفتشوند. پیشبخش عظیمی از جمعیت تعیین ژنوتایپ می

های با روابط عددی بزرگ، امکان تئوری وارون ماتریس

های بزرگ مطالعات را مجاز ساخته محاسبات و حل سیستم

های باال برای برآورد مؤلفه های با عملکرداست و الگوریتم

) Coleاند ها طراحی شدهواریانس متناسب با ساختار داده

2012) et al., . 

اخیراً نشان داده شده است که رویکردهای تک 

 (G)با ماتریس روابط ژنومی  BLUPای ترکیب مرحله

سنتی را دارند و عامل  BLUPالزامات محاسباتی مشابه با 

برای  Gای جهت ساخت و وارون ماتریس محدودکننده

باشد. یک الگوریتم ساده جهت ها میبسیاری از ژنوتیپ

ساعت زمان  03فرد تقریباً  93222برای  Gایجاد ماتریس 

تر و های پیچیدهنیاز دارد، در صورتی که الگوریتم

ل مقدار ممکن تر مدت زمانی مورد نظر را به حداقپیشرفته

اند. البته در این میان باید عنوان کرد که کاهش داده

هایی را برای ارائه های بزرگ چالشمجموعه داده

 کنند که باید به نحوی برطرفهای ژنتیکی ایجاد میارزیابی

ای که افزایش دقت در ارزیابی ژنومی و تسریع شوند. به گونه

) et al.,Cole باشند ژنتیکی را به دنبال داشته  در پیشرفت

2012)  . 

 تحلیل و تجزیه در GWAS هابررسی جدیدترین در

"trans-omic" بیوشیمیایی هایشبکه بازسازی برای 

 از استفاده با omic مختلف هایالیه در جهانی

 محاسباتی هایداده ادغام و omic چند هایگیریاندازه

 راستا این در .) et al.,Zhang (2012 شودمی استفاده

 انشد بر مبتنی چندتایی هایداده اتصال برای هاییفناوری

 کی و معرفی بیوشیمیایی انفعاالت و فعل مورد در قبلی

 تماهی از مفاهیمی با بیوشیمیایی اومیک ترانس شبکه
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-trans ارتباطی مطالعه یک. گرددمی بازسازی پویا و ایستا

Ome-Wide (trans-OWAS) با هافنوتیپ اتصال 

 هم که است این دهندهنشان اومیک ترانس هایشبکه

 همچنین. کنندمی منعکس را محیطی هم و ژنتیکی عوامل

 مطالعات مانند GWAS اساس بر ایگسترده هایروش

 کل گستره مطالعات و( PheWAS) فنوم کل گستره

 از امروزه. است گسترش حال در...  و( PWAS) مسیرها

GWAS تحلیل و تجزیه همانند بسیاری مطالعات در 

 استفاده مشترک صورت به کمی صفات هایجایگاه

  .) et al.,Zhang (2012 گرددمی

 چون مواردی توانمی هاروش این مختلف مزایایاز 

 ردستو و تحقیقاتی هایطرح ساده طراحی ساده، کار گردش

 سهولت، با هاداده خروجی باالی سرعت آن، با مرتبط کار

 هایبرنامه دسترس، در مختلف هایپلتفرم و هاگزینه

 همچنین. نمود ذکر را غیره و موجود متعدد بیوانفورماتیک

 از چندی معایب با شده معرفی تازه روش یک عنوان به

 هحافظ به نیاز باال، بسیار حجم با خروجی هایفایل قبیل

 هایداده و اطالعات ها،داده و هافایل ذخیره برای باال و قوی

 ونهمچ باال قدرت با و قوی ابزار و تجهیزات به نیاز با حجیم

 با اینترنت به اتصال گر،محاسبه واحدهای ها،رایانه ابر

 سدستر در ها،داده تحلیل و تجزیه برای باال بسیار سرعت

 مشترک و معمول دستورکار و پردازش سیستم یک نبودن

 ،ایمحاسبه ابزار به وابسته هاداده پردازش در گوناگونی و

 ظارانت که است مواجه نیز بررسی مورد زنده موجود و پلتفرم

 Chu) شوند ارائه هاآن برای هاییحل راه زودی به رودمی

and Corey, 2012.) 

 ها ها و جدیدترین تکنولوژیاَبرداده

هایی که در دورۀ پرورش دام و طیور حجم داده

شوند، بسیار سریع در حال گسترش هستند، آوری میجمع

تجزیه و تحلیل این حجم  این در حالی است که فناوری

ها عقب افتاده است. برای حل این موضوع عظیم از داده

ی های پیشرفته یادگیرپیشنهاد این است که از کاربرد روش

ررسی بینش تغییرات در الگوهای فنوتیپی ماشینی برای ب

های مربوط به با گذشت زمان و تغییر استفاده از داده

تاریخچه حیوانات به سوی اطالعات ژنومی برای بهبود 

بینی و برآورد فنوتیپ آینده حیوانات استفاده کرد. پیش

های مدیریتی مدرن ها و سیستمامروزه با پیشرفت فناوری

ها در دسترس خواهند دیر زیادی از دادهدر علوم دامی، مقا

بود که به طور خاص برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی طراحی 

اند؛ امّا با این وجود ممکن است حاوی اطالعات نشده

 مفیدی باشند. 

طیف  (ML: Machine Learning)یادگیری ماشینی 

ها ها را برای شناسایی الگوها یا ویژگیای از تکنیکگسترده

دهد. از یادگیری های بزرگ ارائه میدر مجموعه داده

ای ماشینی امروزه در جامعه و صنعت استفاده گسترده

های یادگیری نژاد دام و طیور از الگوریتمشود. در اصالحمی

 گردد. در عصرتفاده میهای ژنومی اسماشینی برای ارزیابی

های بزرگ و جدید در صنعت دامپروری از مجموعه داده

شود که در محدودۀ یادگیری های آماری استفاده میتکنیک

های ساده مانند گیرند. مجموعه دادهماشینی قرار می

ای و امروزه نشانگرها به سادگی های فنوتیپی و شجرهداده

گیرند، در حالی که می های اطالعاتی مناسب قراردر بانک

. به باشنداطالعات بیولوژیکی مدرن عمدتاً بدون ساختار می

ای از های ژنومی به صورت مجموعهعنوان مثال داده

های متفاوت که غالباً حجم باالیی را به خود اختصاص داده

ها و SNPنویسی دهند؛ شامل اطالعاتی همچون حاشیهمی

های بیان ژن، وعه دادهها، مسیرهای متابولیکی، مجمژن

نژادی های اصالحها هستند. روشمتیالسیون و پروتئین

سنتی برای استفاده کامل از این نوع اطالعات ناتوان 

مانند شبکه عصبی برای  MLهستند، در حالی که ابزارهای 

این کار مناسب هستند و اکنون تحقیقات زیادی در این 

توان به سادگی می MLباشد. از ابزار زمینه در حال انجام می

استفاده کرد و سپس  SNPها به هر برای اختصاص اولویت

های ژنومی را انجام داد. محدودیت این روش بینیپیش

های ژنومی یا متابولیکی دهترجیحاً این است که برخی از دا

آوری پرهزینه خواهند بود و تنها در تعداد کمی برای جمع

 . )Enciso, 2017)‐Pérezشوند گیری میاز افراد اندازه
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 در ... هاتکنولوژی جدیدترین نقش و هااَبردادهغفوری و همکاران؛ 

یادگیری ماشینی با هدف یافتن کارآمدترین الگوریتم  

یابد. اهمیت می "مدل"شود و به مفهوم یا روش انجام می

به طور معمول برای  MLمحدودیت جدی این است که 

یا اجزای واریانس دشوار  SNPتفسیر از نظر اثرات مستقیم 

بینی/برآورد تواند برای توسعه پیشمی MLاست. 

یکی، کشف روابط ناشناخته بین های ژنتشایستگی

ها و متغییرهای محیطی ها و یا حتی بین فنوتیپفنوتیپ

 .)Enciso, 2017)‐Pérezمورد استفاده قرار گیرد 

 SNPهای بزرگ ژنومی مانند نشانگرهای ادغام داده

هایی روبرو بوده است. معموالً با محدودیت نژاد دامدر اصالح

های غیرپارامتری از یادگیری این امر نیاز به استفاده از مدل

بودن اطالعات در حال افزایش ماشینی دارد. در دسترس

است و افزایش همزمان در قدرت پردازش محاسباتی منجر 

کشف  شینی وتر یادگیری مابه توسعه رویکردهای پیشرفته

مجدد انواع خاصی از ابزارها به ویژه شبکه عصبی مصنوعی 

(ANN: Artificial Neural Network) هایی شود. روشمی

 DL: Deep)یادگیری عمیق"که یک کالس ویژه به نام 

Learning) " های یادگیری دهند. تکنیکرا تشکیل می

 هتوانند تا حد زیادی بماشینی مانند یادگیری عمیق می

های استخراج الگو و روابط کمک کنند، زمانی که مدل

های بزرگ را با ساختارهای پیچیده سنتی نتوانند داده

های . در ادامه روش) et al.,Nayeri (2019مدیریت کنند 

 (AI: Artificial Intelligence)پیشرفته هوش مصنوعی 

گیری توانند با ارائه شواهد محکم منجر به تصمیممی

های واقعی با دقت باال آوری دادهآگاهانه با استفاده از جمع

با استفاده از انواع حسگرها روند مدیریت گله را به شدت 

 تحت تأثیر قرار دهند. 

 گیری کلینتیجه

های در این مطالعه به طور خالصه به استراتژی

 GWASو  BLUP ،GBLUP ،MASانند بینی سنتی مپیش

تر مانند یادگیری ماشینی، هوش تا رویکردهای پیشرفته

مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق اشاره 

های متنوع هستند ای از فناوریاین رویکردها مجموعه شد.

های ژنومی و فنوتیپی تأثیر قابل که با افزایش حجم داده

طیور خواهند داشت. از جمله  نژاد دام وتوجهی در اصالح

 ها از نظر ژنتیکیها، دشواری در تفسیر الگوریتممحدودیت

های مورد نیاز برای یادگیری بیشتر و حجم وسیعی از داده

ها و رویکردهای پیشرفته در عصر است. توسعه تکنیک

های بسیاری را برای محققان و پژوهشگران جدید فرصت

حلیلی جدید را در های تفراهم کرده است تا روش

های مختلف علوم به ویژه علوم دامی ایجاد کنند. این زمینه

ها سازند تا به انسانهای پیشرفته را قادر میرویکردها رایانه

های بزرگ و پیچیده در تجزیه و تحلیل دانش مجموعه

  کنند.های ژنومی کمک مانند داده
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Abstract  

The general perspective of livestock and poultry breeding is being transferred to the 

digital era with high operational capacity, in which high-throughput technologies are 

utilized to boost the accuracy of phenotypic records collection and estimation of breeding 

values. Then, using advanced software and large computers, high amount of data is 

processed. The advent of NGS and the identification of SNPs along with new statistical 

methods for using this data to estimate the breeding value has led to the widespread use of 

genomic selection in dairy cattles and poultry. The development of data mining algorithms 

related to big data plays a significant role in estimating breeding values. A range of novel 

technologies, such as artificial intelligence, machine learning and deep learning, provide 

proper opportunities compared to traditional methods for examining economic traits with 

complex architecture. These approaches have made it possible to analyze large data sets and 

large genomic information in order to achieve desirable results. The purpose of this study is 

to provide a brief explanation of the new methods and novel technologies in animal sciences 

which are widely used in phenotype data collection and data registration in order to estimate 

accurate breeding values, in such a way as to lead to a digital future. Therefore, increasing 

the potential of big data analysis, along with new methods for recording phenotypic traits 

and estimating the breeding values, will dramatically augment genetic improvement. 

Keyword(s): Big data, Breeding, Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning, 

Deep Learning 
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